VABILO NA KOLESARSKI IZLET
V času Evropskega tedna mobilnosti vabimo učence in starše ter druge kolesarje iz širše
lokalne skupnosti, da sodelujejo kot ambasadorji varnega kolesarjenja in promotorji gibanja in
se udeležijo kolesarskega izleta Vrtim kolo za zdravo telo.
V okviru projektov Zdrava šola in Varno na kolesu bo v četrtek, 20.09.2018, ob 15.30 kolesarski
izlet po poteh Misije CŠOD »Po poteh kulturne dediščine šolskega okoliša OŠ Prestranek«. Pot
nas bo vodila izpred šole na Prestranku v Orehek, Slavino in nazaj na Prestranek. V primeru
večjega števila udeležencev bosta na voljo krajša in daljša pot..
Udeleženci naj imajo brezhibno urejeno kolo in kolesarsko čelado. Lahko imajo tudi pametni telefon, s katerimi bodo na točkah
Misije reševali naloge. Učenci brez kolesarskega izpita se udeležijo izleta v spremstvu odrasle osebe.
___________________________________________________________________________________________________________
Prijavnica
____________________________________ iz ________ razreda se prijavljam na kolesarski izlet Vrtim kolo za zdravo telo.
(ime in priimek)
a) Ker še nimam kolesarskega izpita bo moj-a spremljevalec-ka _____________________________
b) Izleta se bodo udeležili tudi kolesarji, ki niso učenci šole: ___________________________________________________________
S podpisom se obvezujem, da bom spoštoval postavljena pravila.
Podpis prijavljenega učenca__________________________________
Spodaj podpisani dovolim mojemu otroku ________________________________________, da se udeleži izleta.
Podpis staršev: ___________________________________________ Datum : ______________________________
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