PROPOZCE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Pololetky na lyžích 2017
2. - 5. 2. 2017
Kdo si vzpomene na super cestu do Deštného? Autobus, led, příkop, traktor, sypač. Kdo by to
chtěl zažít i letos? No já spíš ne. Ale lyžovat bych jel. Pojeďte taky. Letos do Čenkovic, kde jsme už
jednou byli. Vlastní vaření, chalupa kousek od sjezdovek. Večer deskovky. Možnost i pro běžkaře,
okolí Bukové hory a Suchého vrchu je super. Klidně celé rodiny. Jedem společným busem.
Lyžování v pátek, sobotu i neděli.
Pro rodiče drobná motivace. Minule byla přímo u vleku zabíjačka s možnosti super občerstvení a
ochutnávka tatranského čaje :-)
Kdyby někdo projevil zájem, nabízím noční běžkování s čelovkou :-D
Přihlašování je již otevřené.
Sraz:

2. 2. 2017 v 16:30 v Lužánkách

Návrat: 5. 2. 2017 opět do Lužánek, přibližně kolem 18:00.
Cena: kolem 2000,- Kč (ještě upravíme podle počtu nahlášených a ceny busu). V ceně strava,
ubytování a doprava. Permice si řeší každý sám.
S sebou: tentokrát mimořádně nejsou třeba kroje, ale oddílová trička ano, vybavení na sjezdovky,
případně běžky, funkční lyže, helma, přezůvky, oblečení do chaty, hygienu.
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Pro koho: rodiny, všechny samostatné členy oddílu vzhledem k povaze akce, tedy lyžaři. Nejde o
výuku lyžování. Samostatné děti bez rodičů a případní kamarádi po konzultaci s Žokejem.

Odkazy: lyžování – www.cenkovice.com, ubytování – www.penzion-vermi.cz

Těšíme se na všechny

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Pololetky na lyžích 2017
v termínu 2. - 5. 2. 2017 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 2. 2. 2017
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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