Sportovní outdoorový kurz při ZŠ Seifertova
Místo: Rekreační středisko Březová
Rokytnice nad Rokytnou, 675 25
Termín: 7. 6. – 9. 6. 2017
Web: www.istan.cz

Hodina odjezdu: 9,30 hod.
Doprava: autobus
Vedoucí: Gerbrichová

Cena: 2000 Kč. (ubytování v chatce, plná penze, doprava). Záloha 1000 Kč do 31.1. 2017. Částku
prosím složte na č.ú.: 1466079309/0800. Rodné číslo dítěte uveďte jako variabilní symbol. Doplatek
1000 Kč do 15. 3. 2017. Při neúčasti bude účtován stornovací poplatek v částkách podle smlouvy.
Náplň sportovního kurzu Adventure: vysokolanové centrum, nízkolanové centrum, lezecká stěna
(vysoká s výcvikem), rambodráha, blok střeleckých aktivit (vzduchovka, luk a kuš), večerní program,
výcvik a dovádění na raftech, noční dobrodružná hra, hry na rozvoj týmu, odvahy a důvěry, večerní
program dle aktuální nabídky (disco, kino, karaoke show), airsoft, paintball, skok do prázdna,
sportovní hry
Veškeré aktivity budou probíhat pod dohledem kvalifikovaných, profesionálních instruktorů a
učitelů Tv.
Povinné vybavení: pláštěnka, plavky, 2x sportovní obuv, sportovní oblečení, sluneční brýle, pokrývka
hlavy, baterka, krém na opalování, menší batoh, přezůvky
Doporučené vybavení: žabky, knížka, pevná obuv, maskáče, hudební nástroj
zde odstřihnout
Prohlášení: odevzdá žák při nástupu na kurz u autobusu.
Prohlašuji že: - okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti,
…………………………………………………………………………………………………..
jméno
třída
datum narození
bydliště
které je v mé péči, karanténní opatření ( karanténu, zvýšený zdravotní dohled ), a že v posledním
týdnu nepřišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a)
právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé, zejména jsem si
vědom(a) případných následků.
- při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz domů na
naše náklady.
- že jsme nezjistili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné
vzhledem k činnostem na kurzu( alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes, … ).Uvádíme seznam
léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívaní:
- dítě je vybaveno dostatečnou zásobou léků.
- pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu kurzu:
telefon do zaměstnání

telefon po zaměstnání / mobilní telefon/

Otec:
Matka:
V______________________dne _____________

__________________________
Podpis rodičů

