VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz
CYKLO KVĚTŇÁK 2016
Veselí nad Moravou

pátek 29. dubna – neděle 1. května 2016
již tradiční akce pro všechny aktivní kolaře

Letos jedeme opět na Jižní Moravu do Veselí nad Moravou. Takže zkusíme na kole zase
prozkoumat oblast Slovácka a část toho, co jsme nestihli před dvěma lety, když jsme
byli ve Vracově.
I když jedeme jen na necelé tři dny, pojedeme na tři výlety. Cestou tam i zpět je spojíme s cestou vlakem.
Podmínky účasti:
- kolo v bezvadném stavu, 1 náhradní duši
- členství v oddíle
- schopnost ujet na kole za den aspoň 20 km

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

Sraz: s koly a malým batůžkem na výlet v pátek 29. dubna v 15:50 na hlavním nádraží,
5. nástupiště – pak se přesuneme k vlaku společně, vlak Os 4121 odjíždí v 16:17
Návrat: v neděli 1. května v 17:48 opět na hlavní nádraží
Cena: 450 Kč na účastníka.
Možno platit převodem na účet, nebo
hotově u vlaku. V ceně doprava, ubytování, snídaně, večeře a svačina na
výlet.
S sebou: bezvadné kolo s 1 náhradní
duší, oblečení na kolo (kraťase, dobré
triko, větrovku), helmu, flašku na pití,
batůžek na výlet, spacák a karimatku
(tu pro jistotu), malou svačinu na cestu, přezůvky do objektu a tradiční vybavení na akce. Sbalený batoh s věcmi
doneste do Lužánek do pátečního
poledne.
Nejbližší akce:
23.4 . 2016

Setonův závod, oblast Hády

29. 4. - 1. 5. 2016

Cyklokvětňák, Veselí nad Moravou

20. 5. - 22. 5. 2016

Sraz PTO, Níhov

24. 6. - 26. 6. 2016

Svatojánská noc

+ mail a info k brigádám na tábořišti

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Cyklokvětňák 2016 v termínu
29. dubna – 1. května 2016 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: 29. dubna 2016

………….............................
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