Organizační pokyny - LVK Kohútka 6. 1. - 11. 1. 2019 (www.kohutka.cz)
 seřízení vázání lyží v odborném servisu, doklad předejte, prosím, p. uč. Hrádkovi.
 konečné vyúčtování LVK v březnu
Doporučený seznam věcí na LVK
Nepromokavé oblečení, větrovka, lyžařské kalhoty (2 ks), sluneční brýle, lyžařské brýle, helmu, svetr, rolák, rukavice (2 páry),
zimní boty, ponožky obyčejné i teplé, nátělníky, podvlékací bavlněná (funkční) trika, čepice!, šátek, šála, ručník, hygienické
potřeby, jelení lůj, opalovací krém, !! přezůvky !!, šití, pokud užíváte nějaké léky (jejich užívání sdělte vedoucímu kursu), kartičku
zdravotní pojišťovny, kapesné, hudební nástroj, dobrou náladu.
Upozornění: cena týdenní permanentky je 1350,- Kč (+100 Kč vratná záloha za čipovou kartu) tato částka bude vybírána od
účastníků až po příjezdu na místo.
00

Sraz před odjezdem na LVK bude v neděli 6. 1. 2019 v 11 na parkovišti před ZŠ v Kloboukách.
00
00
Návrat v pátek 11. 1. 2019 mezi 17 – 18 na parkoviště před ZŠ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že mé dítě __________________________________ nar. _______________________________
je způsobilé zúčastnit se LVK Kohútka od 6. 1. do 11. 1. 2019.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního
onemocnění a okresní hygienik ani 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.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.
V Kloboukách dne __________________
(datum ne starší jednoho dne)

_______________________________________
podpis zákonných zástupců dítěte
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