PROPOZICE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Cyklokvětňák 2018
28. 4. - 1. 5. 2018

Pondělí škola? Ale ne. Stejně bude ředitelský volno a nebo nějaký volno bez učení.
Tak pojeďme společně na kolo.
Akce je pro cyklisty, ale z minulosti víme, že to zvládnou všichni nebo téměř všichni.
U menších prosím o konzultaci po mailu nebo telefonu.
Pojedeme opět do Lomů. Místo se osvědčilo a na kola je tam super terén. Navíc se opět
podíváme na naše tábořiště, jak se hezky zelená.
Sraz:
Návrat:

sobota 28. 4. 2018 – Hlavní nádraží, 5. nástupiště, 9:00
úterý 1. 5. 2018 – Hlavní nádraží, 16:30

Všichni s sebou:

dobré a zkontrolovanékolo, náhradní duši, helmu, odpovídající oblečení,
malý batůžek na kolo, svačinu na první den, bude až večeře, oddílové
triko, flašku,věci na převlečení dovnitř i ven, hygienu, spacák, karimatku
NEtřeba

Batohy:

batohy dodat do Lužánek do pátku 27. 4. 2018

Cena:

1 000,- Kč (lze převodem)

176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Adam Vyklický, a.vyklicky@gmail.com, 602352924

Přihlášení:

Přecházíme na Lužánecký systém přihlašováni, což znamená, že je to
potřeba udělat na stránkách www.luzanky.cz. Někteří jistě máte už
registraci, pak je to jednoduché. Ostatní se nejdřív zaregistrují, což by
neměl být problém. V případě problémů poradím. Následně si najdete akci
(pobytové akce a tábory) s názvem Cyklokvětňák (je potřeba vypnout
zatržení skrýt jen pro členy kroužku). Protože jde o akci jen pro členy, bude
po vás systém chtít heslo a to je a bude pro všechny akce: vlcata. Následně
se přihlásíte a dojde vám mail s pokyny pro platbu.

Na všechny se těší Žokej a vedoucí!

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Cyklokvětňák 2018 v termínu 28.4.-1.5.2018 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: 28. 4. 2018
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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