PROPOZICE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Firma roku
8.-10.3.2019

Už tě nebaví, jak na tebe šéf křičí? Chceš dělat něco co má
smysl? Je tvá mzda mizerná? Přišla tvoje chvíle! Otevírá se nová
pobočka světové společnosti u nás. A ty jsi zvaný na pohovor!
Všechny Juniory zveme na akci jen pro ně. Pojedeme na základnu v Břeclavi, kde spolu strávíme
víkend plný her, sebepoznání a týmového tmelení. Tam vaši junioři nesmí chybět! Jelikož jsme členy
Pionýra, povedlo se nám domluvit příspěvky na ubytování a proto se přihlašujeme jen přes web vlcata.cz a
platíme na jiný účet. Pokud si nejste jistí, zda je člen oddílu Junior, napište.

Sraz:
Návrat:
Cena:
Platba:

Brno – Dolní nádraží – Pátek 8. 3. 2019 - 16:00
Brno – Dolní nádraží – Neděle 10. 3. 2019 - 15:30
550,- na osobu (ubytování, cesta, strava, materiál)
č. ú.: 1742660010/3030
VS: poslední 4 číslice RČ účastníka

S sebou: oddílové tričko, oblečení na ven dle počasí a dovnitř, spacák a karimatku, hygienu,
přezůvky, šátek na hraní, (vše sbaleno v batohu), pití na cestu (začínáme večeří), pláštěnku
!Každý musí umět jednu básničku a připravit si životopis (strukturovaný) s motivačním
odstavcem!

Na velkou účast se těší Willy, Míša, Phérl, Adam, Žokej a Vojta

176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Adam Vyklický, a.vyklicky@gmail.com, 602352924

PROHLÁ ŠENI ́ O BEZINFEKČNOSTI A PŘ IHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ........................................ na akci Firma roku v termínu 8.-10.3.2019 a současně
prohlašuji, že toto dítě, které je v mé pécǐ , nejevi ́ známky akutni ́ho onemocněni ́ (například
horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou
osobou nemocnou infekčni ́m onemocněni ́m nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno
karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právni ́ch důsledků , která by mne postihly, kdyby toto mé
prohlášeni ́ bylo nepravdivé, a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém při ́padě
dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný
čin.
V Brně dne: 8.3. 2019
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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PROHLÁ ŠENI ́ O BEZINFEKČNOSTI A PŘ IHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ........................................ na akci Firma roku v termínu 8.-10.3.2019 a současně
prohlašuji, že toto di ́tě, které je v mé péči, nejevi ́ známky akutni ́ho onemocnění (například
horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendárň i ́ch dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou
osobou nemocnou infekčni ́m onemocněni ́m nebo podezřelou z nákazy ani mu neni ́ naři ́zeno
karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právních dů sledků , která by mne postihly, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé, a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém při ́padě
dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný
čin.
V Brně dne: 8.3. 2019
………….............................
Podpis zákonného zástupce
PROHLÁ ŠENI ́ O BEZINFEKČNOSTI A PŘ IHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ........................................ na akci Firma roku v termínu 8.-10.3.2019 a současně
prohlašuji, že toto dítě, které je v mé péči, nejevi ́ známky akutni ́ho onemocněni ́ (napři ́klad
horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářni ́ch dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou
osobou nemocnou infekčním onemocněni ́m nebo podezřelou z nákazy ani mu neni ́ naři ́zeno
karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právni ́ch 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: 8.3. 2019
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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