ZPRAVODAJ

176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

ČARODĚJNÉ PODZIMKY 2014
akce pro všechny členy oddílu

25.  29. října 2014
Seznámili jsme se ze Zeměplochopu, s některými hrdiny, ale zdaleka neznáme všechno a
všechny. Čekají nás další dobrodružství, další hrdinové a další zajímavé informace o tomto
tajuplném světě. Tentokrát to budou příběhy tak trochu čarodějné...

Jedna z nejdelších oddílových akcí za rok. Jedeme opět na naši oblíbenou
základnu na Krucemburk. Každý spí ve vlastní postýlce. Vydatná strava 5x denně.
Tradiční výroba a pouštění draků, hry, zpěv, hrůzné hry a hlavně čarodějné
příběhy!!
Je potřeba si vzít spacáky, přezůvky a vhodné oblečení. Kapesné netřeba, není ho
kde utratit, naopak šátky a uzlovačky se budou hodit. Na sraz si oblečte oddílové
tričko. Vše si sbalte do batohu, kufry ani tašky nechceme. Sourozenci ať se
prosím sbalí zvlášť (většinou spí na různých pokojích, tak ať to mají rozdělené!).
Na cestu do kapsy od batohu jen malou svačinku, bude nás čekat na místě hned
oběd.
Batohy z Lužánek bereme pouze dětem předškolního věku, dětem v první třídě
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a zdravotně omezeným (dodat do pátku do večera).
Sraz: v sobotu 25. října v 9.20 na hlavním nádraží „pod hodinami“  u bočního
vchodu, vlak nám jede v 9.53 hod.
Návrat: ve středu 29.10. 2014 opět na hlavní nádraží v 16:07 hod. (po domluvě
možno děti vysadit i v Židenicích a na Lesné)
Cena: 850, korun za účastníka (možno platit převodem, nebo hotově u vlaku)

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Podzimní prázdniny
2014 v termínu 25.  29. října 2014 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. 10. 2014

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

176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Jan Ondroušek – Žokej, zokej@luzanky.cz, 602 476 796

