PROPOZICE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Velikonoce 2017
13. - 17. 4. 2007
Připojte se k jedinečné expedici, jejímž úkolem je objevit a prozkoumat nový svět. Tomu našemu
dochází přírodní zdroje a je potřeba se pohlédnout po novém. Je tato planeta obyvatelná? Je na ní
inteligentní život? Je fauna a flora bezpečná? Na to budete muset přijít Vy. Vzhůru za novými zítřky pro
slávu lidstva!
Sraz:

13. 4. 2017 v 8:40 – nádraží Královo Pole (jedeme v krojích)

Návrat: 17. 4. 2017 v 16:00 - nádraží Královo Pole
Sebou: standartní výbavu: spacák, teplé oblečení na ven, oblečení dovnitř, pevnou obuv, přezůvky,
(plyšáci, knížky a spol. nevadí ☺ ), uzlovačka, šátek, baterka, hygiena, svačina na cestu tam
Vše zabalit do batohu (NE kufry ani igelitky), Přibalit baťůžek, nezapomeňte na kroj.
Školka – batohy doneste na sraz v Králově poli. Naložíme je do auta. Do vlaku ať mají baťůžek s pitím a
svačinou.
Cena: 1100,- Kč (lze převodem, VS na vyžádání u Káti nebo Žokeje)

Těšíme se na všechny
Kontakt:

Míša Tesařová, MISA1O@seznam.cz, +420 774 559 116
Willy Vaverka, vaverka.vladimir97@gmail.com, +420 732 424 756
176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Adam Vyklický, a.vyklicky@gmail.com, 602352924

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Velikonoce 2017 v termínu 13. – 17. 4. 2017 a
současně prohlašuji, že toto dítě, které je v mé pécǐ , nejeví známky akutního onemocnění (například
horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendárn
̌ ích 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: 13. 4. 2017
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendárn
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