VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

SRAZ PTO, NÍHOV
pátek 20. května – neděle 22. května 2016
první akce pod stany v tomto roce s tradiční společnou hrou a vyhlášením Zelené ligy

Vracíme se na místo, kde jsme už několikrát byli na Svatojánské noci, případně na první akci v
září. Jde o letní tábořiště ČTU nedaleko obcí Níhov a Katov.
Jde o setkání s dalšími oddíly SPTO, bude společná hra pro všechny, večerní oheň, vyhlášení
Zelené ligy, spaní ve stanu, případně pod širákem, vaření na ohni a další činnosti spojené s
pobytem v přírodě.
S sebou: spacák, karimatku, misku, hrníček, příbor, KPZ, tradiční tábornické vybavení (dobré
oblečení a obutí), pláštěnku, repelent, oddílové tričko a kroj na sebe. Děti vybavte i s ohledem na počasí (někdy se hodí krém na opalování, jindy spíš teplá bunda :-). Přezůvky tentokrát můžete nechat v klidu doma. Vše do batohu na záda, žádné věci nevezeme.

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

Sraz: v pátek 20. května v 15:45 na nádraží Královo Pole, vlak jede v 16:06
Návrat: v neděli 22. května v 15:54 nebo možná v 17:54 (podle počasí a upřesníme to na srazu) opět do Králova Pole
Cena: 450 Kč na účastníka.
Možno platit převodem na účet, nebo hotově u vlaku.

Zelená liga 2015/2016
Letošní ročník byl po loňském vítězství výzvou a my jsme tu výzvu přijali. Skončili jsme se ziskem 362 body o jediný bod na krásném 2. místě. Na všech třech akcích jsem bodovali naplno,
jen v jedné doplňkové soutěži nám ten jeden bodík unikl. Za tento výsledek patří díky všem
závodníkům, rádcům i vedoucím.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Sraz PTO v termínu
20.-22. 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 od jezdem 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: 20. května 2016

………….............................

Podpis zákonného zástupce
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