ZPRAVODAJ

176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

AKCE PRO CELÉ SMEČKY
CHALOUPKY 2016, 4. - 6. LISTOPADU

Pátý ročník akce pro rodiče a děti .
Letošním tématem je život vlka, jeho smečky a mláďat.
A o ty nám jde hlavně, že... :-)
O čem to je? O seznamování se navzájem. Vy s námi, my s vámi, děti s námi...vás už znají.
Ale možná vás nikdy neviděli běhat po lese, hrát šiškovku a tvořit z hlíny :-) tak i vás
možná uvidí v novém světle.
Opět pojedeme na základnu Chaloupky (www.chaloupky.cz), opět budeme hrát hry, běhat
po lese, půjdeme možná na výlet a opět nás čeká nějaká rukodělka co zvládnou i tatínci :-)
Spaní je ve společných ložnicích a nebo v soukromých pokojíčkách – za příplatek za
povlečení.
Akce je určená především rodičům s dětmi, rodičům nových dětí, hlavně školkáčků.
Program bude jak společný, tak oddělený. Kapacita je omezená, proto se prosím hlaste co
nejdříve. Mladší a ještě mladší sourozenci jsou vítáni stejně jako domácí buchty na sobotní
snídani!
Sraz: v pátek na místě nejpozději v 19.00 hod na večeři.
Doprava: individuální
Konec: v neděli po obědě
Cena: 600,- korun za účastníka (děti do 3 let zdarma)
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Sebou: oddílové tričko, přezůvky, spacáky, osobní hygienu, oblečení vhodné do zimy i do
pokoje. Kytarysti kytaru, flétnisiti flétnu, klavíristi mají smůlu – klavíry tam není kam dát.
Děti oblíbené plyšáky.
Stravovací odchylky hlaste Katce. Zájemci pište Katce, kapacita je výrazně omezená, tak
ať se tam určitě v pohodě všichni vlezeme.

Chaloupky 2015

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Chaloupky 2016 v termínu 4.-6.
listopadu 2016 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: 4. 11. 2016

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

Dále přihlašuji tyto další členy rodiny:
…...............................................................
…...............................................................
…...............................................................
176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Jan Ondroušek – Žokej, zokej@luzanky.cz, 602 476 796

