Drazí červenokřižáci,
tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční

KDE: Pojedeme na skautskou základnu v Chrasti u Chrudimi. K ubytování budeme mít k dispozici celý
zděný objekt. V objektu je teplo, kuchyň, hygienické zázemí a pokoje, spát budeme na lůžkách.
KDY: Akce se bude konat čtvrtek - pondělí 18.
nebo odjet dřív, můžeme se domluvit.
PENÍZKY:

- 22. 4. 2019. Kdo bude potřebovat přijet později

Akce nás vyjde každého na 800 korunek. Pokud jste z početnější rodiny a pojedou
sourozenci, máte právo na uplatnění naší exkluzivní sourozenecké slevy, která činí 100
Kč na osobu :)

CO NÁS ČEKÁ:

Rozhodně nepočítejte oddechovým víkendem, spát
můžete přeci doma :) Čekají nás zásahy prokládané
teorií a zajímavými přednáškami, budeme se učit
maskovat, nevynecháme noční zásahy, společné
večery, hry venku i vevnitř a všechno, co se nám
dalšího bude chtít společně dělat.

SRAZ: Sraz je ve čtvrtek ve 14:30 na Hlavním nádraží u Billy.
S SEBOU: Sebou určitě nezapomeňte teplejší oblečení na ven (na pět
dní, počítejte se všemi možnými variantami aprílového počasí), pevnou
obuv, hygienické potřeby, přezůvky, BATERKU, spacák a věci na spaní,
šátek, oblíbený hrníček, nezapomeňte na praktické věci jako je nabíječka na
telefon. Protože se bude hodně maskovat, upravte prosím šatník i tomu
(tak, aby se oblečení mohlo případně i rozstříhat).
A bude KARNEVAL, takže masky a převleky sebou!

NÁVRAT: Vrátíme se zpět do Prahy v pondělí na Hlavní nádraží v 15.07 opět k Bille.

Prohlášení zákonného zástupce (bezinfekčnost)
(Velikonoční massakr 2019)
Jméno a příjmení ……………………………………….. Datum narození ……………………
Adresa …………………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že dítě je schopno zúčastnit se akce a že hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil dítěti
karanténní opatření nebo změnu režimu, dítě nejevím známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a ani
v posledních dvou týdnech nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí.
Jsem i vědom/a právních a finančních následků, které by mě postihly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto
prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
Kontaktní telefon na rodiče ………………………………………………………………………………………
Zdravotní stav dítěte:
Zdravotní omezení (fyzická, tělesná) ………………………………………………………….…………………
Alergie ……………………………………………………………………………………………………………
Jiná omezení …………………………………………………………………………………………………….
Léky (vypište jmenovitě a jak a kdy užívat)……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
V ……………………… dne ……………….

Podpis rodičů ………………………………………………...

!PROHLÁŠENÍ VYPLŇTE V DEN ODJEZDU NA AKCI!

