VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz
POLOLETKY NA LYŽÍCH
Penzion Sokolí hnízdo – Rampuše (Orlické Hory)
čtvrtek 28. ledna – neděle 31. ledna 2016
lyžování pro členy i nečleny oddílu a celé rodiny
Podobně jako loni, ale tentokrát už od čtvrtka vyrazíme na lyžování. Letos sehnala
Zajíc poměrně luxusní objekt v obci Rampuše a to penzion Sokolí hnízdo
(http://www.region-orlickehory.cz/ubytovani/ricky-a-okoli/penzion-sokoli-hnizdo/).
Hezké pokojíčky pro 4-5 lidí. Navíc možnost sauny.

Lyžování v nedalekých ski areálech a to buď Říčky (www.skiricky.cz)nebo Deštné
(www.skicentrumdestne.cz) a nebo, pokud se tak domluvíme, tak můžeme zkusit i
sousedy v Polsku (www.zieleniec.pl). Ve všech areálech je sedačka i možnost lyžování
pro malé děti. Lyžovat se bude pátek, sobota celý den a neděle část dne.
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Podmínka účasti buď rodič či rodiče a děti nebo po schválení i samostatné dítě. Pište
Žokejovi. Ale na výuku lyžování nemáme kapacitu.
Akce je i pro náruživé běžkaře. Kolem všech středisek jsou dobré běžkařské trasy a
pokud bude mít někdo zájem o večerní výlet, rád s ním vyrazím :-D
Mám už asi 35 předběžných přihlášek, takže je jen omezený počet míst. Neváhejte
Sraz: ve čtvrtek 28. ledna v 16:30 v Lužánkách
Návrat: v neděli 31. ledna kolem 16:00 do Lužánek
Cena: 1500 Kč na účastníka (v ceně doprava, ubytování, snídaně, večeře a svačina na
svah), vleky každý individuálně. Akci dotujeme, skutečná cena je přibližně 2000 Kč.
S sebou: Vybavení na lyže, přezůvky do chalupy a batůžek na svah. Jinak klasické vybavení na hory.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Pololetky na lyžích 2016 v
termínu 28. 31. ledna 2016 a současně prohlašuji, že toto dítě, které je v mé éči,
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: 28. 1. 2016

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