INFORMACE O DVOUDENNÍM VÝLETU V CHŘIBECH
Termín: úterý a středa 4. – 5. 8. 2020 (pokud by nám nepřálo počasí, posunuli bychom termín
výletu na středu a čtvrtek 5. – 6. 8. 2020) – těsně před výletem vám dáme vědět e-mailem
Sraz: v 7:15 hodin na vlakovém nádraží v Uherském Hradišti, popřípadě v 7:30 hodin na vlakovém nádraží v Ostrožské Nové Vsi – vyplňte prosím ve formuláři nejpozději do neděle 2. 8.
2020 do 20 hodin, kde máme Vaše dítě převzít https://forms.gle/bwCBLjM2NDHNzjou5
Zakončení akce: v 17:00 hodin na Smraďavce (Buchlovice) u budovy lázní
Při odjezdu na akci je třeba vedoucím předat:
- léky – podepsané, pokud je dítě pravidelně užívá
- 200,- Kč (doprava, pronájem tábořiště, špekáčky, pečivo, materiál na hry)
- prohlášení rodičů
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny
Oblečení na cestu
- pokrývka hlavy
- kraťasy nebo třičtvrťáky
- tričko
- bavlněné ponožky (ne nízké kotníčkové)
- vhodné boty na turistiku
Táborníci, kteří budou po prázdninách žáky 1. až 6.
ročníku ZŠ nebo primy gymnázia, si do auta naloží
- spacák
- karimatku
- podepsanou igelitovou tašku, ve které budou
mít
 spodní prádlo, tričko a ponožky na další
den
 ručník
 baterku
 2 paštiky (snídaně a svačina druhý den
výletu, pečivo a oběd si koupíme cestou)
 zubní kartáček a pastu
 dlouhé kalhoty

 na vedoucí v době výletu
608 547 972 - Karel Zerzáň

V batůžku na záda se dvěma popruhy
- pití na celý den v plastové uzavíratelné láhvi
- oběd a 2 svačiny na první den výletu
- pláštěnka, mikina a šátek
- 3 balíčky papírových kapesníků
- peněženka s kapesným (stačit bude cca 200 Kč)
- pero nebo tužka
- kapesní nožík
- loňský (i předloňský) táborový zpěvníček
Táborníci, kteří budou po prázdninách žáky 7. a vyššího
ročníku ZŠ nebo gymnázia, si do batohu přibalí ještě
- spacák
- karimatku
- spodní prádlo, tričko a ponožky na další den
- ručník
- baterku
- 2 paštiky (snídaně a svačina druhý den výletu,
pečivo a oběd si koupíme cestou)
- zubní kartáček a pastu
- dlouhé kalhoty

Účastníkům výletu zajistíme na večeři první den pečivo a špekáčky, druhý den pečivo na snídani a svačinky, dostatek
pití (voda se sirupem) po příchodu na tábořiště první den a na druhý den výletu.
----------------------------- zde odstříhněte -----------------------------

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
odevzdejte prosím vedoucím při odjezdu
Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………………………………………., datum narození: ………………………………….
Telefonní číslo, na kterém můžeme kontaktovat rodiče v případě potřeby po dobu výletu: ……………………………………….
Souhlasím s účastí mé/ho syna/dcery na dvoudenním výletu ve dnech 4. – 5. 8. 2020 popř. 5. – 6. 8. 2020 v Chřibech.
Prohlašuji, že hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti, které je v mé péči, karanténu, zvýšený
zdravotní dozor nebo lékařský dohled. Není mi též známo, že by v posledních čtrnácti dnech přišlo dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Zároveň prohlašuji, že dítě je zdrávo, nejeví známky akutního
onemocnění, ve vlasech, které jsem pečlivě v den odjezdu na výlet prohlédl/a, nemá vši ani hnidy a může se zúčastnit
dvoudenního výletu ve výše uvedeném termínu.
Dále prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte v posledních dvou týdnech neprojevily jakékoliv příznaky virového
infekčního onemocnění dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
Jsem si vědom/a právních následků a postihů, pokud by toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Beru na vědomí, že organizátor dvoudenního výletu nesjednává pro účastníky akce pojištění.
Dne 4. (5.) srpna 2020

………………………………………………………………
podpis rodičů

