PROPOZICE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Ve Stínu Havrana
8.- 10. 3. 2019

Bratři a sestry,
máte pocit, že jste uvízli na cestě a vaše všední dny jsou neradostné a nudné? Nenaplňujete své
ambice, neprávem snášíte příkoří, je k vám život nespravedlivý? To vše svědčí o tom, že jste
nenalezli svoje předurčení. Naše rodina přijme všechny zbloudilé duše a nabídne jím nový začátek
a milující domov. Na vině za vaše těžkosti jsou břemena, jimiž vás svazuje společnost zaslepená
vlastními nepravdami. Opusťte svět falešných proroků, vstupte mezi nás a přijměte Corvulecta za
svého pána a spasitele. Jeho návrat se blíží a ke svým dětem bude štědrý.
Akce jen pro generaci DA. Povedlo se nám domluvit příspěvky na ubytování, a proto se přihlašujeme jen
přes web vlcata.cz a platíme na jiný účet.

Sraz:
Návrat:
Cena:
Platba:

Brno – Královo pole, nádraží – Pátek 8. 3. 2019 - 17:00
Brno – Královo pole, nádraží – Neděle 10. 3. 2019 - 16:00
500,- na osobu (ubytování, cesta, strava, materiál)
č. ú.: 1742660010/3030
VS: poslední 4 číslice RČ účastníka

S sebou (sbaleno do krosny): oddílové tričko, černé oblečení (nekupujte kvůli tomu novou
bundu, ale čím víc černého, tím líp), velkou svíčku, šátek na oči, spacák a karimatku, přezůvky,
oblečení dovnitř i ven.
Od srazu do sobotního večera bude zakázáno používat mobily, nebo jiná spojení se světem!
Na velkou účast se těší Majkl, Mates, Nelka, Jirka a Barbie
176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Adam Vyklický, a.vyklicky@gmail.com, 602352924

PROHLÁŠENI ́ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁ ŠKA
Přihlašuji své di ́tě ........................................ na akci Ve stínu havrana v termínu 8.10.3.2019 a současně prohlašuji, že toto di ́tě, 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 naři ́zeno karanténni ́ opatřeni ́.
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
PROHLÁŠENI ́ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁ ŠKA
Přihlašuji své di ́tě ........................................ na akci Ve stínu havrana v termínu 8.10.3.2019 a současně prohlašuji, že toto di ́tě, které je v mé pécǐ , nejeví známky
akutního onemocněni ́ (například horečky nebo prů jmu), 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 není nařízeno karanténni ́ opatřeni ́.
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
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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