VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

HLÁŠENÍ !!!
VESMÍRNÁ AKADEMIE PŘIJÍMÁ NOVÁČKY!
S radostí vám oznamujeme že jsme vás přijali do naší vesmírné akademie,
kde projdete výcvikem v oblastech jako jsou stavění raketoplánů, měsíční
chůzi, či rozpoznávaní souhvězdí.
Pokud úspěšně projdete výcvikem, vyzkoušíte si ovládaní Mars rover
a s trochou štěstí nalezneme i Marťany. Naše akademie je mezinárodní
a výcvikem můžou projít jak kosmonauti z NASA, ESA, POCKOCMOC,
SpaceX, Blue Origin, či indického ISRO.
Soutěživost, která mezi nimi panuje, využíváme k získání lepších výsledků.
Nově přijímáme i ženy a děti.
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VESMÍRNÉ VÁNOCE 2015
Pátek 18. prosince – zlatá neděle 20. prosince 2015
vánoční akce pro všechny členy oddílu, i pro oddílovou školku :-)
Vánoční akce patří mezi krátké oddílové akce, ale mezi ty zásadní. Atmosférou Vánoc jsme všichni nacucaní a je cítit všude kolem nás. A prostupuje
celý víkend. Společné zpívání, koledy, společná přání, mlsání cukroví a neodolatelné těšení se na Vánoce ... prostě pravá vánoční atmosféra!
Letos to bude okořeněno vesmírem, budeme mít stromek z jiné planety,
cukroví od mimozemšťanů a bude to dost nadpozemské!!!
Jedeme opět na Krucemburk. Je nutné: vzít spacák, přezůvky, zimní oblečení, dát dětem oddílové košile (nováčkům pořídit tričko) na slavnostní
sobotní večer, je vhodné připravit spolu s dětmi nějaké drobné dárečky pro
kamarády a je potěšující, když přibalíte nějaké cukrovi. Vše do jednoho batohu na záda, autem to bereme jen oddílové školce.
Sraz: v pátek 18. prosince v 16:00 v Králově poli, vlak nám jede v 16.30
Návrat: v neděli 20. prosince v 15.53 v Králově poli
Cena: 600, korun za účastníka (pokud možno platit převodem)

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
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Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Vesmírné vánoce 2015 v
termínu 18. 20. prosince 2015 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: 18. 12. 2015
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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