ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

ZAMOTANÉ VELIKONOCE NA UHELNÉ
Termín:
čtvrtek 28. března – pondělí 1. dubna 2013
Sraz a návrat:
čtvrtek 28.3. 2013 v 8.50 na hlavním nádraží
(odjezd vlaku v 9.18)
pondělí 1. 4. 2013 v 16.43 opět na hlavní
nádraží
Cena:
900 korun (200 korun lze vzít z loňského kreditu)
Kam jedeme:
Turistická základna Uhelná (Jeseníky), http://www.pzuhelna.wz.cz/index2.php
Pro koho:
Pro všechna vlčata, pro všechny vedoucí
S sebou:
Oddílový kroj, nebo minimálně tričko, spacák (karimatku nepotřebujeme), holky mašle,
přezůvky, teplé oblečení a obutí (přeci jen na severu může být ještě chladno), hudebníci
nástroje, hygienické potřeby.... Vše sbalte do jednoho zavazadla.
Přihlášky co nejdříve na webu, nebo Katce e-mailem.
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PŘIHLÁŠKA A PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Zamotané velikonoce 2013
v termínu 28.3. - 1.4. 2013 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: 28. března 2013

…......................................
podpis zákonného zástupce

VLEČKA 2013, ANEB ČISTÍME MORAVSKÝ KRAS
Jendodenní výlet spojený s čištěním přírody v Moravském krasu. Akce určená pro úplně
všechny včetně rodinných příslušníků.
Kdy: sobota 16. března 2013
Sraz: 9.00 na Staré Osadě
S sebou: svačinku na celý den,
pláštěnku, pracvoní rukavice,
ideálně takové, které tam potom
děti nechají.
Návrat. Ve stejný den na stejné místo
ve 14.50, nebo 15.50 podle toho,
jaký stihenem autobus.
Přihláste se prosím na webu nebo Katce, ať víme, kolik pytlů máme připravit. Díky
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