
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

 

Sraz: sobota 4. 4. 2020 v 9:50 na náměstí Svobody u potravin 

  

Konec: sobota 4. 4. 2020 mezi 13 – 14 hodinou na náplavce  

 

Co nás čeká: v rámci akce ukliďme Česko pomůžeme s úklidem města Libčice 

 

Cena: 0 Kč  

 

Co s sebou: oblečení na práci dle aktuálního počasí na ven; pití a svačina.  

 

Dítě na akci přihlaste prosím do 2. 4. 2020 na mailu roman@lagunino.cz nebo na čísle 605757026. Přihlášku 

odevzdejte na srazu nebo na oddílové schůzce. 

  

      
 

Od města děti dostanou na úklid pytle a úklidové rukavice (nicméně město nemívá dětské velikosti).  

Od nás si mohou děti vzít na úklid vinylové chirurgické rukavice (máme i dětské velikosti). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Přihláška na Ukliďme Libčice 4. 4. 2020 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………… Datum narození: ………………………………  

 

Kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………………  

 

Zdravotní omezení a užívané léky:  

 

 

Svým podpisem souhlasím s tím, aby se dítě spolupodílelo na úklidu veřejných prostranství města Libčice 

nad Vltavou a beru na vědomí, že během úklidu může přijít do styku s odpadem různého charakteru, 

včetně takového, který může být pro dítě potenciálně nebezpečný (např. sklo, ostré předměty, 

chemikálie, biologický odpad atp.) 

 

 

 

Datum:       Podpis zákonného zástupce: …………………………………………… 
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