Informace o dvoudenní výpravě do Úštěka.
Sraz: v sobotu 05.01.2019 v 10 hodin v Litoměřicích - horní vlakové nádraží
Odjezd: vlakem v 10:16 hodin z horního vlak.nádraží Ltm
Návrat: v neděli 06.01.2019 v 15:45h na horní vlak.nádraží v Ltm
Sebou: opravdu jen to, co je potřeba na dvoudenní výpravu do města:
spacák, karimatku, teplé oblečení na 2 dny, dobré boty, jídlo na půl dne,
pláštěnku pro případ deště + základní výbavu (děti vědí, co znamená „základní výbava“). Doporučuji
vše zabalit do jednoho batohu. Svačinu a pití na cestu zabalte do malého příručního
batůžku, který děcka využijí i při výpravách kolem Úštěka.

Spaní: budeme spát v obytném vytápěném domě v samotném historickém centru města
Úštěk
Jídlo: vezeme si sebou kuchaře 😊
Peníze: kapesné pouze na minimální nákupy. Doporučuji: 200,- Kč.

Prosím vás o vyplnění „Souhlasu zákonného zástupce“ a odevzdání nejpozději do
03.01.2019 vůdci oddílu. Kapacita domu je omezená.
Poplatek 300,-Kč předejte prosím nejpozději 03.01.2019 na oddílové schůzce vedoucímu
akce.
Vyplněnou „Bezinfekčnost“ s datem zahájení akce společně s kartičkou pojištěnce si od
vás vůdce oddílu vybere před odjezdem vlaku na nádraží.
V případě nedodání vyplněného a podepsaného „Souhlasu zákonného zástupce“ a
Bezinfekčnosti nebude dítě na dvou denní výpravu přijato.
Charles
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vůdce oddílu.

Karel Husar „CHARLES“ - tel.: 739 947 470

JUNÁK - český skaut středisko Nereus, Terezín z.s.
oddíl vodních skautů a skautek

Prohlášení zákonného zástupce dítěte

Prohlašují, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (jméno a příjmení):
_______________________________
narozenému _______________ bytem
_______________________________________změnu režimu.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), okresní hygienik nebo ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se skautské dvoudenní výpravy do Úštěka v termínu 5. – 6.ledna
2019.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
Toto Prohlášení je vyhotoveno a vyplněno pouze pro potřeby vůdce oddílu a ke konkrétní pořádané
výpravě, není platné bez řádně vyplněné první stránky Souhlasu a podpisů.
V __________________ dne _________ .

_______________________________
podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na výpravu

