
SCHŮZKA NA KOLECH (28. 3. 2019)

Naše další schůzka proběhne na kolech. Ten kdo ví, že 
se nemůže zúčastnit, tak poprosí rodiče o omluvení ze 
schůzky (e-mail, sms, telefonát).

Sraz
15:30 ČTVRTEK (28. 3.) před klubovnou
Návrat
19:00 ČTVRTEK (28. 3.) před klubovnu

Pokud bude špatné počasí, tak výlet ve středu zrušíme 
a proběhne normální schůzka. Napíšeme rodičům e-
mail a upravíme událost na: www.zsmorava.cz

Na co nezapomenout?
Zkontrolovat stav kola, vzít si helmu a další chrániče, 
dostatečné oblečení, pití, svačinu, malý batůžek, 
podepsanou přihlášku a čestné prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já (jméno rodiče).........................................................
nížepodepsaný(á) prohlašuji,
že u mého dítěte:........................................................ 
jsem dostatečně překontroloval(a) nastavení a seřízení 
jízdního kola a nejsou mi známy žádné závady a 
nedostatky v cyklistickém vybavení.

PŘIHLÁŠKA-SCHŮZKA NA KOLECH

(28. 3. 2019)

Přihlašuji svou dceru/syna: .......................................

na Schůzku na kolech.

Ze schůzky si dítě: a) Vyzvednu osobně b) Pojede samo

V................dne................podpis: .............................
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