ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

CHALOUPKY 2013

akce pro všechny a opět i pro rodiče :-)

13. - 15. září 2013

Milá Vlčata, milé maminky a milí tatínci!
Po vydařeném loňském ročníku akce pro rodiče a děti vyrážíme na stejné místo a stejnou
akci i v roce letoším. Loňské Lichožrouty letos vystřídá desková hra Děti z Carcassonne.
O čem to je?
Skvělá zábava na hradě Carcassonne! Jedenkrát za rok
se pořádá slavnost, při které ze všech ohrad vypustí
krávy, ovce a slepice. Děti z Carcassonne se pak celý
den baví tím, že zvířata zahánějí zpátky do ohrad.
Běhají po cestách a loukách v okolí hradu proto, aby všechna zvířata byla zpátky doma před
setměním.
A kde budeme běhat my a jestli se nám podaří nahnat všechna zvířata zpět do ohrad před
setměním uvidíme....
Opět pojedeme na základnu Chaloupky (www.chaloupky.cz), budeme hrát hry, budeme si
vařit a budeme se seznamovat s těmi co ještě neznáme a s těmi co známe ještě lépe a
důkladněji :-)
Akce je určená samotným dětem (všem Vlčatům), ale především rodičům s dětmi.
Program bude jak společný, tak oddělený. Kapacita je omezená, proto se prosím hlaste co
nejdříve. Mladší sourozenci jsou vítáni s ohledem na to, že ubytování není úplně určené
pro miminka (budeme spát ve společných pokojích).
Sraz bude upřesněn dle přihlášených účastníků, ale nejpozději v 18.30 hod na večeři.
Doprava: pokud možno individuální, pro děti (bez rodičů) – společně vlakem
Návrat plánujeme na neděli večer, akce končí v neděli odpoledne, kolem čtvrté hodiny.
Cena za účastníka s vlastní dopravou: 450 a 530 za účastníka, který pojede vlakem.
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Chaloupky 2013 v termínu
13. - 15. září 2013 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: 13. 9. 2013

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

Dále přihlašuji tyto další členy rodiny:
…...............................................................
…...............................................................
…...............................................................

Chaloupky 2012
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