ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. - 30. 10. 2013

Motivace:
Na podzimních prázdninách rozjedeme letošní celoroční hru, kterou je „Cesta kolem světa“.
Seznámíme se s Willym Fogem a jeho partou, přijmeme drzou výzvu prohnaného lišáka a společně
se vydáme na začátek cesty....a kromě toho budeme hrát hry, zpívat, něco drobného o přírodě se
učit, pouštět draky, zajdeme na výlet...
Sraz:
sobota: 26.10. 2013 v 9:50 na hlavním nádraží u bočního vchodu, odjíždíme v 10:20 do Žďáru
Návrat:
středa 30.10. 2013 vlakem ze Žďáru 16.07 hod opět na hlavní nádraží (velmi pravděpodobně
nástupiště V., ale koukněte se raději na vývěsku a čekejte děti u vlaku)
Cena za 5 dní (4 noci): 850 korun za účastníka (cca 200,- na den za ubytování, plnou penzi a
dopravu). Na vyžádání možno platit převodem, nebo na místě u vlaku.
Ubytování:
letos opět vyrážíme na ubytovnu Štíří důl u Krucemburku. Pojedeme vlakem do Žďáru, odkud nás
odveze autobus až na základnu (www.stiridul.cz).
S sebou: spacák, přezůvky, misky ani příbory není potřeba, oblíbeného plyšáka, dvoje boty na
ven, teplou bundu, čepici (pro zmzrlíky i rukavice), pláštěnku, pyžamo, něco na pobyt v chatě
– tepláky, kalhoty na ven, hygienu (ručník, mýdlo, kartáček, pastu). Oddílové tričko (kdo
nemá, ozve se!). Vše sbalit dětem do batohu. Do vlaku dát dětem svačinu a pití, první jídlo
bude oběd na základně. Ideálně i malý batůžek na jednodenní výlet.
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Vezměte s sebou na sraz!

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
A PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVOU AKCI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Podzimní prázdniny 2013 v termínu
26. - 30. října 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: 26. 10. 2013

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