
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz   
 

 

 

Srdečně zveme všechny děti, jejich kamarády, sestřenice, bratrance a pokud budou mít zájem i rodiče 

na první výlet s Výletníkem. 

Sraz: sobota 29. 1. 2022 v 7:50 na nádraží 

 

Návrat: sobota 29. 1. 2022 v 19:37 na nádraží     

 

Co nás čeká: výlet cca 14 km na krásný kopec Plešivec. Navštívíme zde staré hradiště, prozkoumáme 

Krkavčí skály a podíváme se na zdejší raritu Viklan – zda se opravdu viklá ☺, cestou nebude chybět spousta 

her, soutěží, kdo bude mít zájem může si splnit bobříka času 

 

Cena: Dítě 4–6 let: zdarma,   

       Dítě 6–15 let: 180,- Kč (v ceně doprava, režie) 

       Dospělý: 250,- Kč (v ceně doprava, režie) 

Co s sebou: oblečení a obuv dle aktuálního počasí; batůžek; svačina a pití na celý den (pití nejlépe čaj do 

termolahve); pláštěnka; baterka; šátek na hry; rouška; účastníci starší 12ti let potvrzení o bezinfekčnosti 

na Covid-19; kapesné; kopie kartičky ZP 

Přihlašovat se můžete na email jolca@lagunino.cz nebo na tel: 732 222 345. Na všechny se těší Jola 

Tomášková – Pastellka a Michal Dušek – Myšišta. 

 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Přihláška na výlet na Plešivec 29. 1. 2022 

 

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

 

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

 

Zdravotní omezení a užívané léky v době akce:  

 
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. Souhlasím s pořizováním fotografií a záznamů výše jmenované 

osoby a jejích osobních projevů a s jejich veřejným šířením prostředky elektronické komunikace.  

 

 

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

mailto:jolca@lagunino.cz

