Informace pro rodiče – Sportovně turistický kurz – 8.A, B
Souhlasím s tím, aby můj syn / moje dcera/
(jméno)………………………………………………………………………………….
zúčastnil/a 15. -18. května 2017 Sportovně turistického kurzu v Rekreačním a sportovním
středisku DDM Praha v Podhradí u Ledče nad Sázavou
Po dobu kurzu platí zákaz kouření, požívání alkoholu či jiných omamných látek. Žáci byli řádně
poučeni a seznámeni se zásadami bezpečnosti a chování na kurzu. V případě porušení stanovených
pravidel chování v průběhu kurzu (porušení zásad bezpečnosti, zákaz kouření, požívání alkoholu a
jiných návykových látek, narušování nočního klidu a úmyslné ničení zařízení objektu) OKAMŽITĚ
na telefonickou výzvu zajistí odvoz svého syna( dcery) z rekreačního střediska.
Pozn. Pokud Vaše dítě na kurz nepojede, je povinné se v daných dnech zúčastnit výuky ve škole v
předem určené třídě.
…………………………………………………………

podpis rodičů
-------------------------------------------zde odstřihnout ---------------------------------------------------------

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ (STK) – 8. ročník
Škola:
Termín:
Místo:
Náklady:
Záloha:
Úhrada dopravy:

ZŠ Zruč n. S.
15. – 18. 5. 2017
Rekreační a sportovní středisko DDM Praha, Podhradí u
Ledče nad Sázavou
cca 300,- Kč na os/den (bez dopravy)
700,- Kč (nutno uhradit nejpozději do 10. dubna 2017)
žáci

Personální zajištění:

učitelé ZŠ Zruč n. S.

Zdravotník:

v místě pobytu

Organizační zajištění:
Doprava:
Sraz:
Odjezd:
Příjezd:

vlakem
v 6,50 na nádraží ČSD Stará Zruč
Odjezd bude upřesněn.
Ve čtvrtek. Příjezd bude upřesněn.

Vybavení:
Turistická obuv 2x, sportovní oblečení (tepláková souprava, šusťáková souprava), oblečení
pro případ chladného počasí, krátké kalhoty, trička, nátělník, ponožky, spodní prádlo, plavky,
oblečení do ubytovacích prostor, pyžamo, přezůvky, pláštěnka, holinky, pokrývka hlavy,
sluneční brýle, hygienické potřeby (ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben), opalovací
krém, krém na ruce, pomáda na rty, kapesníky, elastické obinadlo, psací potřeby, peníze
(kapesné 300 Kč), léky pro pravidelné užívání, kartičku zdravotní pojišťovny
Pozn:

Na cestu batůžek se svačinou, pití, ovoce, sušenky
(celodenní strava a pitný režim zajištěny, po příjezdu začíná obědem a v den
odjezdu končí snídaní), igelitový sáček (v případě nevolnosti)

Důležité:
Před odjezdem odevzdat

-

kartičku ZP
potvrzení o bezinfekčnosti
rozpis léků (pokud dítě pravidelně
užívá)

