ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2012
ČTVRTEK 25. ŘÍJNA – NEDĚLE 28. ŘÍJNA 2012, TŘEBÍČ
Pro koho:
Pro všechna vlčata, která se nebojí zůstat 3 noci bez rodičů, chtějí osobně poznat známou
čtyřku ze Čtyřlístku a chtějí si prázdniny pořádně s kamarády užít!!
Ubytování:
Ubytovaní budeme na základně v Třebíči. Více info a obrázků zde : www.oskadet.cz.
Budeme spát ve třídách s koberci na zemi, proto je nutné všem účastníkům nabalit
karimatky, spacáky a přezůvky.
Sraz:
Ve čtvrtek 25. října 2012 v 8.30 v Lužánkách na Lidické ulici. Budeme ve čtvrtek část dne v
Brně, do Třebíče se přesuneme vlakem až v 15.20 hod.
Návrat:
v neděli 28.10.2012 vlakem na hlavní nádraží v 14.37 hod. (případně v 16.14 hod.)
Cena: 700 korun za účastníka
S sebou:
Oddílový kroj a tričko, karimatka, spacák, polštářek, plyšák, přezůvky. Oblečení vhodné do
klubovny i do přírody, pláštěnku, batůžek na výlety (aspoň jeden do rodiny :-), láhev s
pitím, na čtvrtek větší svačinu – ideálně řízečky :-) (budeme mít teplou až večeři v 18.00
hod na základně).
Nejstarší si vezmou na hru zrcátko!!
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Program:
Dobrodružství se Čtyřlístkem... více až na místě :-). Na podzimky patří i draci, podzimní
rukodělky, generační hry, večerní zpívání a další hrůzné hrátky :-)
Přihlášky:
Přes web, nebo Katce na e-mail. Termín odevzdání přihlášek je do pondělí 22. října.

PŘIHLÁŠKA A PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Podzimní prázdniny se
Čtyřlístkem v termínu 25. - 28. září 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: 25.10. 2012

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

Další pobytovou akcí jsou Oddílové vánoce v termínu 14. - 16. prosince 2012. Do té
doby nás čeká několik společných pátků a sobot dle aktuálního kalendáře na webu.
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