Adaptační kurz - 6. A, B
Adaptační kurz se uskuteční ve dnech 12.-14. září 2016 v Rekreačním a
sportovním středisku DDM Praha v Podhradí u Ledče nad Sázavou.
Předpokládané výdaje :
 Doprava (Podhradí, Stvořidla - cca 100 Kč)
 Ubytování a strava zahrnuje:
- ubytování 2x (2 noci)
- plná penze 2x (12. 9. oběd - 14.9. snídaně)
- pitný režim
- místní poplatek
- lůžkoviny
CELKEM (ubytování a strava) - 600,-Kč

S sebou:
- kartičku zdravotní pojišťovny
- hygienické potřeby a osobní léky
- kapesné
- sportovní oděv, obuv, přezůvky
- plavky
- psací potřeby, sešit, papíry

Zálohu 300 Kč (lze i celou částku) prosím uhradit do středy 7. 9.
Ubytování v třípokojových chatách se sociálním zařízením, vstupní halou, zádveřím, ledničkou a
elektrickým vytápěním.
Program:
- sraz v pondělí 12.9. v 8.30 hod. na nádraží ve Zruči n.S., odjezd v 8.48 hod.
- dopoledne - ubytování, seznámení s areálem
- oběd, sportovní hry, večeře, společenské hry, večerka
- úterý 13. 9. - snídaně, míčové hry, oběd, turistika - Stvořidla, hry v přírodě
- večeře, společenské hry, opékání špekáčků, večerka
- středa 14. 9. - snídaně, zhodnocení adaptačního kurzu
- návrat - nádraží ve Zruči n. S. 14.9. - 11.14 hod.
Obědy na pondělí a úterý (12. a 13. 9.) odhlásí škola hromadně.

Po dobu adaptačního kurzu platí zákaz kouření, požívání jakéhokoli alkoholu či jiných
omamných látek.
Žáci 6. A, B byli řádně poučeni a seznámeni se zásadami bezpečnosti a chování na adaptačním
kurzu. V případě porušení stanovených pravidel chování v průběhu kurzu a při pobytu
v rekreačním zařízení v Podhradí (porušení zásad bezpečnosti, zákaz kouření, požívání alkoholu
a jiných návykových látek, narušování nočního klidu a úmyslné ničení zařízení v objektu)
okamžitě na telefonickou výzvu zajistím odvoz svého syna (dcery) z rekreačního
střediska.
Pokud Vaše dítě na adaptační kurz nepojede, je povinné se v daných dnech zúčastnit výuky ve
škole v předem určené třídě.

Jméno a příjmení žáka:……………………………………………………………………………………..
V…………………………………………………………………….. dne……………………………………………………

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

