VATRA Boskovice

P ř i h l á š k a na výpravu s oddílem Vatra Boskovice
Holštejnské jeskyně, 9. -10. 6. 2018
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………
ZÚČASTNÍ SE / NEZÚČASTNÍ SE
V případě, že se vaše dítě nezúčastní, dále nevyplňujte a podepsanou přihlášku takto odevzdejte vedoucímu



Datum narození: ……………………………………………………………………………..
Dítě / zatrhněte vhodnou odpověď/ :
-je zdravotně způsobilé
-je zdravotně způsobilé s následujícím omezením……………………..
………………………………………………………………………..
Dítě

- se podrobilo stanoveným očkováním………………………………
- je alergické…………………………………………………………..
- dlouhodobě užívá léky ………………………………………………
Upozorňuji vedení výpravy na tyto zvláštnosti dítěte ………………………………………..
Potvrzuji správnost všech údajů. Zavazuji se, že uhradím případné škody, které dítě způsobí na společném majetku. Vatra Boskovice
nezodpovídá za ztrátu cenných věcí, které nejsou v doporučeném seznamu věcí na výpravu / mobil…/. Souhlasím s použitím
fotodokumentace z výpravy.

……………..…………………………….
Datum a podpis zákonných zástupců

Potvrzení o bezinfekčnosti
Datum: 9. 6. 2018
Prohlašuji, že moje dítě ………………………………………….. ,
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a nebyla mu nařízena karanténní opatření.
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
…………………………………….
podpis zákonných zástupců

Prohlídka Holštejnských jeskyní a přespání na srubu Randulka, 9. -10. 6. 2018
Sraz je v sobotu v 7:55h na autobusovém nádraží v Boskovicích. Návrat je v neděli kolem 14:00h(při změnách budeme
volat) na klubovnu Vatry ul. Hradní. Spát budeme na srubu Randulka u obce Němčice. Jsou tam matrace, takže
karimatky nebudou potřeba. Celkem nachodíme asi 9km, takže je důležitá kvalitní obuv a pohodlný dobře sbalený batoh.
S sebou v batohu: potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na rodiče, spacák,
tužku, deníček, KPZ (kdo ještě nemá, nevadí), šátek, ešus, lžičku, hrníček, hygienické potřeby, gumáky,
pohodlný batoh a boty, čelovku/baterku, přilba na lezení/na kolo, oblečení na zašpinění do jeskyní, pláštěnku,
oblečení na spaní, svačinu, oběd a pití na sobotu + něco na oheň(špekáček). Večeře bude v sobotu společná.
V neděli bude společná snídaně a svačina na cestu do Boskovic.
Cena výpravy je 200,- Kč.
Vyplněnou přihlášku odevzdáte až v den odjezdu spolu s bezinfekčností. Dejte však telefonicky co nejdříve
vědět, jestli se vaše dítě výpravy zúčastní, děkujeme. 
Aktuální informace na internetové stránce http://www.vatra-boskovice.cz/ nebo na tel. 775 359 096 (Klára Ambrozová).

