ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

ODDÍLOVÉ VELIKONOCE 2014

Sraz: čtvrtek 17.dubna 2014 v 8.10 hod. na nádraží v Židenicích, vlak nám jede v 8.32 hod.
Návrat: pondělí 21. dubna 2014 v 15.53 hod opět do Židenic.
Cena za 5 dnů (4 noci): 800 korun
Na vyžádání možno platit převodem, nebo na místě u vlaku.
Ubytování:
Turistická základna Obůrka u Blanska, http://www.ctujm.cz/oburka/oburkauvod.htm, spíme na
postelích, vlastní spacák nutný.
Cyklo varinata: Zvažujme možnost vzít kola, jet z Brna až tam, potom jeden výlet na celý den, a
opět zpět na kolech. Napište, jestli byste svoje dítko poslali na kole. Je to předběžné zjišťování...
S sebou: spacák a pyžamo, přezůvky, oblíbeného plyšáka, dvoje boty na ven, kalhoty na ven,
bundu, pláštěnku, malý batůžek na výlety, něco na pobyt v chatě – tepláky, mikinu, náhradní tričko,
spodní prádlo, hygienu (ručník, mýdlo, kartáček, pastu). Oddílové tričko (kdo nemá, ozve se!) nebo
ideálně oddílovou košili. Vše sbalit dětem do batohu. Od vlaku půjdeme pěšky 6 km na základnu.
Předškolákům a dětem v první třídě batohy odvezeme.
Holky přibalí mašle a dobrůtky pro kluky. Vařené vejce nedoporučujeme...
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
A PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVOU AKCI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Oddílové velikonoce 2014
v termínu 17. - 21. dubna 2014 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: 17. dubna 2014

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

Velikonoce, Březník 2000
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