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

I. ZŠ Zruč n. S.
23. – 25. května 2016
Rekreační a sportovní středisko DDM Praha,
Chřenovice Podhradí u Ledče nad Sázavou
cca 300,- Kč na os/den (bez dopravy)
žáci

Personální zajištění:

učitelé I. ZŠ Zruč n. S.

Zdravotník:

v místě pobytu

Organizační zajištění:
Doprava:
Sraz:
Odjezd:
Zakončení kurzu :

vlakem
cca 7.10
bude v 6.50 na vlakovém nádraží - stará Zruč
cca 7.10 hod.
25. května 2015 v 18.00 hod. v objektu RS ChřenovicePodhradí, (od 18.00 si převezmou žáky TU a pokračuje třídní
výlet)

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, přípravek proti klíšťatům, pomáda na rty, kapesníky, elastické obinadlo,
textilní kapesník pro zdrav. výcvik (umělé dýchání) psací potřeby, peníze ( kapesné 300 Kč),
léky pro pravidelné užívání, kartičku zdravotní pojišťovny.
Pozn:

Na cestu batůžek se svačinou, pití, ovoce, sušenky, igelitový sáček (v případě
nevolnosti)
(celodenní strava a pitný režim zajištěny, po příjezdu začíná obědem a ve středu
končí večeří). Čtvrtek a pátek je dle instrukcí třídních učitelů (třídní výlet).

Důležité:
Před odjezdem odevzdat

-

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

-------------------------------------------zde odstřihnout ---------------------------------------------------------

Prohlášení zákonných zástupců dítětě (bezinfekčnost)
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je (jméno
žáka)………………………………..nar……………………..bydliště………………………………………………sch
opno zúčastnit se sportovně turistického kurzu v Podhradí u Ledče nad Sázavou v době od 23. května 2016 do 25.
května 2016
Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu a že
dítě nejeví známky akutního onemocnění. Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na sportovně turistický kurz
nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno
karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mně postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V…………………………………………..dne………………………….
……………………………………………………………………………..
podpis zákonných zástupců dítěte ze dne předcházejícího dni odjezdu

