ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz
SRAZ PTO, 25. - 27. KVĚTNA 2012
Sraz většiny tábornických oddílů z Brna a okolí. Možnost setkat se s kamarády z jiných
oddílů, podívat se, jak jiné oddíly fungují a v neposlední řadě si užít hezký víkend pod
stany. V letošním roce se sraz koná u Dalešické přehrady, v campu Na Wilsonce.
Letošní motivací jsou piráti a jejich krutý a bídný ale napínavý život na moři i na souši.
Oddíly budou připravovat pirátské soutěže pro ostatní :-) a pro všechny bude připravená
velká pirátská mezioddílová soutěž, námořní bitvy a další překvapení.
Akce je určená všem členům oddílu. Po loňské zkušenosti ovšem zavádíme podmínku
počasí. V případě vyloženě nepříznivé předpovědi by školkové děti a děti v první a druhé
třídě zůstaly doma. Uvidíme týden před akcí - jaká bude předpověď.
Sraz: v pátek 25.května 2012 v 16:15 na hlavním nádraží pod hodinami u bočního vchodu.
Odjíždíme v 16:39 vlakem do Náměště, odkud bude přistaven pendlbus až na místo.
Návrat: neděle 27. května opět na hlavní nádraží v 15.14 hod.
Přihlášky: do pondělí 21. května (musíme objednat pečivo) na webu, nebo Katce
(katka@luzanky.cz)
Cena: 450 korun (prosím čerpejte svoje kredity, nebo propadnou. Kreditem nelze platit
tábor!! )
S sebou: oddílový kroj, nebo minimálně tričko, pirátskou výzbroj (libovolnou :-),
karimatku, spacák, pláštěnku, misku a příbor, hrnek na pití, dobrou obuv, oblečení
odpovídající počasí. Přezůvky do stanu nejsou potřeba, ale nazouváky se budou hodit.
Plavky a ručník, pokrývku hlavy proti slunci, neplavci rukávky, repelent, opalovací krém,
hygienu, baterku.

Loňská bahnitá procházka :-))
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SVATOJÁNSKÁ NOC 22. - 24. ČERVNA
Poslední akcí letošního roku bude svatojánská noc. Víkend opět pod stany, s vařením na
ohni....
Podrobnosti ještě přijdou, zatím si zapište termín.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Sraz PTO výlet v termínu
25. - 27. května 2012 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: 25.5. 2012

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