
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz  
 

 

 

Sraz: pátek 8. 10. 2021 v 18:00 u klubovny 

Návrat: neděle 10. 10. 2021 kolem 16 hodiny (děti rozvezeme domů)   

Co nás čeká: bushcraftové aktivity ve Stěžově, vaření, otužování, drsnější hry, střílení a střílečky 

(NERFky, Lasergame), initipi, koupání  

 

Cena: 500 Kč (v ceně doprava, ubytování, strava, pojištění, režie) 

 

Co s sebou: oblečení a obuv dle aktuálního počasí; hygienické potřeby (kartáček, pasta); spacák; 

karimatka; KPZ; čelovka; plavky; ručník; ešus; hrneček; příbor; nůž; láhev na pití; svačina a pití na cestu; 

rouška; kapesné. 

 

   
 

Program se může změnit v závislosti na počasí! 

 

 Dítě na akci přihlaste mailem na roman@lagunino.cz nebo na čísle 605757026.  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Přihláška na podzimní outdoor ve Stěžově 8. – 10. 10. 2021 

 

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

 

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

 

Zdravotní omezení a užívané léky v době akce:  

 

Dítě k plavání: nepotřebuje plavecké pomůcky – potřebuje plavecké pomůcky 

 
Svým podpisem souhlasím s přepravou dítěte soukromým osobním automobilem. 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta 

chuti a čichu, bolesti svalů a kloubů, průjem apod.), dítě není v nařízené karanténě ani izolaci. 

Prohlašuji, že jsem si vědom/a možného rizika nákazy virem SARS-CoV-2 v dětském kolektivu; že je mi známo vymezení osob 

s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil/a tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na akci a beru na vědomí a 

souhlasím s tím, že dítě bude v kolektivu bez ochrany dýchacích cest.  

 

 

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