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SVATOJÁNSKÁ NOC
12. - 14. června 2015

Prázdniny se blíží.... cítíte jak voní??
Pojeďte se s námi na prázdniny těšit. Pojeďte na Svatojánskou noc. I když je
svatého Jana kousek později, nevadí, tradiční akce na ukončení školního roku je již
příští víkend!
Sraz: v pátek 12. června v 16:45 na nádraží v Kr.Poli, jedeme vlakem v 17:06
smaěr Říkonín.
Návrat: v neděli 14. června 15.52 opět na nádraží v Kr. Poli.
Cena: 300,- korun za účastníka (možno platit převodem, nebo hotově u vlaku).
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S sebou: spacák, karimatku, misku, příbor, hrníček, baterku, oddílové tričko,
pláštěnku, repelent, pokrývku hlavy, oblečení a obutí dle uvážení. Vše sbalit do
batohu na záda. Od vlaku jdeme asi 2 km pěšky. Prvňákům a nemohoucím
vezmeme batoh z Lužánek, možno dovézt ve čtvrtek večer.
Spíme pod stanem, vaříme si na ohni!
Přihlášky na katka@luzanky.cz, nebo přes web!

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Svatojánská noc v termínu 12. - 14. června 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: 12. června 2015

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

Vyhlášení vítězů aneb slvanostní schůzka nejen rodičů!
Slavnostní schůzka rodičů, dětí a všech Vlčat v pondělí 15. června od 17.00 hodin
na terase Lužánek.
Přijďte a nebudete litovat! Uvidíte co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě
neslyšeli!! Vyhlášení celoroční soutěže, informace o novém tábořišti, o táboře, o
pláštěnkách (ano! Jsou mezi námi tací, kteří to ještě neslyšeli!) a mnoho dalšího.
Občerstvení zajištěno, ovšem domácím dobrotám se nebráníme!!
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