Zpravodaj

176. PTO Vlčata
www.vlcata.cz

Velikonoční akademická výprava
2.- 6. dubna 2015

O dobrodružství není na Zeměploše nikdy nouze. Co se ale bude dít během
velikonočních prázdnidn, to je tajemnstvím a napínavým překvapením pro
všechny. Tentokrát se seznámíme se vzdělanými (aspoň na zeměplošské poměry)
učenci, kteří nás jistě naučí nejeden svůj fígl. Nebo NACMAC Fígl?
Oddílové velikonoce patří mezi nejdelší oddílové akce. Jedeme letos na novou základnu
DUHA na Třech studních (http://www.ubytovanitristudne.cz/). Ubytování ve vlastním
spacáku, přezůvky nutné. Stejně tak oddílové tričko, mašle, vejce, nové mrskací
básničky, oddílový kroj na pondělní nástup a oblečení vhodné do jarního počasí. Určitě
uzlovačky a šátky.
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Sraz: ve čtvrtek 2. dubna v 7.40 na hlavním nádraží „pod hodinami“  u bočního
vchodu, vlak nám jede v 8.00 hod.
Návrat: v pondělí 6. dubna v 16.07 na hlavní nádraží, opět možno domluvit vystoupení
na Lesné, v Židenicích a v Králově poli.
Cena: 1000, korun za účastníka (možno platit převodem, nebo hotově u vlaku).

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Velikonoční akademická výprava
v termínu 2.  6. dubna 2015 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: 2. dubna 2015

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

Další plánované akce:
Vlečka
Setonův závod
Květňák
Svatojánská noc

14. března
18. dubna
8.  10. května
12.  14. června

Moravský kras
okolí Brna
základna Hříběcí u Pelhřimova
Kadeřávkův ranč u Říkonína
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