
Souhlas rodičů s účastí dítěte na akci 
NOČNÍ PŘECHOD JIZERSKÝCH HOR 2011 

Souhlasíme s účastí ______________________________________ na Nočním přechodu Jizerek.  
Datum konání akce: 2. – 3. 12. 2011 (sraz v 19:10 na ČD). 
Ukončení akce je na konečné tramvaje v Lidových sadech.  

Předpokládaný návrat mezi 02-04 hodinou dle počasí a podmínek v Jizerských horách. Po ukončení akce*: 
1. svého syna si vyzvedneme v Lidových sadech 
2. náš syn se dostane domů sám 
3. náš syn se domů dostane v doprovodu rodičů __________________________________________ (uveďte koho) 

* vyberte jednu z možností 

 
V Liberci: ____________________________ Podpis rodičů: ____________________________ 

Tento souhlas předejte vedení oddílu v době srazu na akci.  
Bez tohoto písemného souhlasu nebude dítě mladší 16 let na akci puštěno (puštění na ústní dohodu je věcí a zodpovědností oddílového kapitána). 
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