
VATRA Boskovice 
 
 

P ř i h l á š k a na výpravu s oddílem Vatra Boskovice 

Drozdovská Pila, 22.-24.2.2019 

 
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: 22.2.2019 
 

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 
 
 
 

Srub, Drozdovská Pila  
Výprava na srub, se bude konat 22.-24.2.2019 Sraz je v pátek v 15:50  na vlakovém nádraží v Boskovicích. Návrat v 

neděli v 14:43 na autobusové nádraží (BUS 250). Spát budeme ve srubu, ve kterém si zatopíme, spacák a teplejší 

oblečení je přesto nutností. 

S sebou v batohu budeš potřebovat: potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, oblečení na spaní, 

spacák, karimatku, teplé oblečení na ven, tužku, deníček, KPZ (kdo ještě nemá, nevadí), šátek, ešus, lžičku, 
hrníček, baterku, hygienické potřeby, jídlo na pátek a sobotní snídani. Dále bude jídlo společné. Nezapomeňte 

také na dostatek vody (ideálně 2l. Kdo neunese, nevadí). Na sobě bys měl mít také dobré boty na delší chůzi po 
přírodě (jedny náhradní boty, alespoň kecky, jsou výhodou) . Cena výpravy 300,- Kč. 

 

Vyplněnou přihlášku odevzdáte při odjezdu, dejte prosím do 19.2.  vědět, pokud se vaše dítě zúčastní, děkuji!  
 
 Aktuální informace na internetové stránce http://www.vatra-boskovice.cz/ nebo na tel. 603759043 (Radka Krejčířová). 

http://www.vatra-boskovice.cz/

