ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

SRAZ PTO
VOLNĚ NA TÉMA STAROVĚKÝ ŘÍM
SETKÁNÍ VĚTŠINY BRNĚNSKÝCH TÁBORNICKÝCH
ODDÍLŮ, VYHLÁŠENÍ ZELENÉ LIGY, MEZIODDÍLOVÉ HRY.
UBYTOVÁNÍ VE STANECH, VAŘENÍ NA OHNI, LATRÝNY V
LESE :-)

Termín: pátek až neděle,
24. - 26. května 2013
Místo konání: Tábořiště na Krkaté babě, nedaleko
Újezdu u Černé hory.
Sraz a návrat:
sraz v pátek v 16.45 hod. na nádraží v Králově poli
(pozor mají tam sraz všechny oddíly, tak nás musíte
hledat!)
Návrat na stejné místo v neděli v 15.00 hod.
Cena: 350 korun
Pro koho:
Pro všechny členy oddílu. Děti, sourozence, vedoucí.

LPT Řím, 2008

S sebou:
Oddílový kroj, nebo minimálně tričko, spacák, karimatku, jídelní misky, příbory, čelovku,
pláštěnku, (v případě škaredé předpovědi skládací deštník), dobré boty, hygienické
potřeby, přiměřené množství oblečení a obutí, repelent, opalovací krém (když bude
vyloženě hezky :-). K tomu nějaký římský obleček. Nedáno jsme dělali římský tábor, tak
snad doma ještě něco najdete. Kdo nebude mít, tak aspoň oblečení do červeno-bíla.

NAHLASTE SVOJE DĚTI E-MAILEM, NEBO NA WEBU!!
Další akce do konce školního roku:
Svatojánská noc
14. - 16. června
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PŘIHLÁŠKA A PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Sraz PTO 2013 v termínu
24. - 26. května 2013 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: 24. května 2013

…......................................
podpis
zákonného

Sraz PTO 2012
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zástupce

