ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz
VŠECHNO NEJLEPŠÍ V ROCE 2015

POLOLETKY NA LYŽÍCH
Čenkovice 30.1. - 1.2.2015
Tradiční lyžovačka o pololetních prázdninách. Tentokrát vyrazíme do Čenkovic
a bydlet budeme kousek od sjezdovek.
Akce je určena všem členům (i bývalým) a jejich rodičům za podmínek, že dítě
je lyžař (ne skoro lyžař :-) nebo že pojede s rodiči. Rodiče mohou jet i v případě,
že jejich dítě je lyžař :-), lze se připojit ke sjezdařům, případně vyrazit na běžky
do okolí Bukové Hory.
Akce je kapacitně omezena a to nejen počtem lůžek, ale také místem v
autobuse a počtem vedoucích. Proto neváhejte s přihlašováním.
Sraz: pátek v 7:00 v Lužánkách, odjezd společným autobusem v 7:30
Návrat: neděle v 17:00 opět do Lužánek
Ubytování: školní turistická ubytovna http://www.ubytovani-orlicke-hory.com/
Cena: 1000 Kč (v ceně nejsou zahrnuty skipasy)
Program: lyžování pátek odpoledne, sobota celý den, neděle dopoledne,
večery zpěv, deskovky, pohodička – oraz + drobná hra
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Informace o sjezdovkách a cenách lze najít na různých stránkách věnovaných
středisku v Čenkovicích. Třeba tady http://www.skiareal-cenkovice.cz/ nebo také
tady http://www.cenkovice.com/

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Pololetky na lyžích
v termínu 30.1. - 1. 2. 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: 30. 1. 2015

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

DESKOVKY - AKCE ZL
14. 2. 2015
Další akcí v rámci letošního ročníku jsou deskové hry. Docela trénujeme na
akcích, jistě zapojíme během ledna hraní i na schůzkách. Akce je určena pro
všechny od nejmenších (hrají pexeso) po rádce (kris kros a dominion). Po
prvním závodě jsme třetí, teď nás čeká trošku něco jiného, ale myslím si, že
opět uspějeme. Přesné propozice ještě půjdou, jen si to napište do kalendářů.
Hrát se bude v Brně na Vinohradech.
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