ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

CYKLO květňák 2015
8. - 10. května 2015

Sraz: v pátek v 8.50 na hlavním nádraží. Vlak jede v 9:20 směr Horní Cerekev.
Návrat: v neděli opět na hlavní nádraží v 16:35 (možná v 18:35, upřesní se SMS – podle toho jestli
stihnou vlak :-)
Cena: 550 korun, možno platit převodem
Do vlaku kolo, batůžek na záda, svačinu na celý den, zajištěná bude až večeře. Helmu a nějaké
drobné dooblečení, na sebe oddílové tričko. Batoh se všemi věcmi je potřeba dodat do Lužánek
nejpozději ve čtvrtek večer, nebo k nám domů v pátek do 7.30.
S sebou: spacák, přezůvky, náhradní oblečení na kolo, do batůžku krabičku na svačiny na cestu a
flašku na pití, náhradní boty. A další věci dle uvážení a potřeby. Vše by se rozhodně mělo vejít do
jednoho batohu.
Uděláme určitě dvě výkonnostní skupiny podle schopností a věku. Trasy budou přiměřené, však
už to znáte:-)
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PŘIHLÁŠKA A PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci CYKLO květňák v
termínu 8. - 10. května 2015 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: 8. května 2015

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