ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

SVATOVÁCLAVSKÁ KOMBO AKCE
akce pro cyklisty, pro milovníky hradů a pro ostatní Vlčata
Rozhodli jsme se na poslední chvíli připravit víkendovou spojenou akci, na kterou mohou
jet úplně všichni :-) Akce bude složená ze 3 hlavních skupin: cykloskupina – vede Jan,
skupina hrady a zámky – vede Doch, skupina těch ostatních :-) vede Blesk.
Termín akce: čtvrtek 27.9. 2012 – neděle 30.9. 2012
Sraz: na hlavním nádraží (páté nástupiště!!!) ve čtvrtek 27.9. v 16:15, vlak OS 4842 směr
Náměšť nad Oslavou jede v 16:39.
Návrat: tamtéž v neděli 30.9.v 15:14 (OS 4847)
Místo: rekreační areál Jiskra v údolí Oslavky poblíž Náměště nad Oslavou
Program: Jedná se společnou akci s dalším pionýrskými oddíly z celé České republiky. Část
programu bude společná a část programu bude oddělená.
Ubytování v chatkách, nejstarší pak ve stanu (karimatky s sebou). Stravování 5 denně
společně s ostatními nebo na cestě.
Cykloskupina: po dobré zkušenosti z předchozí cykloakce v květnu bude součástí této
akce cykloskupina (v pátek a v sobotu podle počasí vyrazíme na celý den nebo část dne na
cyklovýlet). Tato část je určena pro mírně pokročilé cyklisty (všichni, kdo byli na jaře to bez
problémů zvládnou, tedy i prvňáci).
Kolo není podmínkou účasti na akci. Skupina bez kol bude mít v době cyklovýletu
samostatný program (je naplánován výlet na zámek do Náměště). Kola budeme brát s
sebou vlakem, batohy podle počtu a věku účastníků případně autem.
S sebou: standardní vybavení na vícedenní akci, karimatku pro starší, jídelní náčiní, menší
batůžek na výlet (sbalit do velkého batohu, v případě malých dětí stačí jeden batoh nebo
menší batůžek na kolo), kroj!!!, oddílové triko.
Cena: akce je dotována sdružením Pionýr, poplatek pouze 470 Kč, pro cyklisty 550 Kč
(doprava kola vlakem).
Přihlášky: obratem – jedeme už příští týden. Napište prosím kdo má zájem o cykloskupinu
a kdo o skupinku milovníků hradů a zámků. Na webu - pokud se hlásíte na webu, napište
e-mailem, že berete kolo.
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PŘIHLÁŠKA A PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Přihlašuji své dítě
......................................................... na akci Svatováclavská
komboakce v termínu 27. - 30. září 2012 a současně prohlašuji, že toto dítě, které je v mé
péči, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14
kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní
opatření.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, která by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé, a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a)
přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.
V Brně dne: 27.9. 2012

............................
Podpis zákonného zástupce

Chaloupky 2012, my všichni a naši Hihlíci :-)
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