
Sportovně turistický kurz Nová Živohošť 2018 pro 6. ročník 

 

Místo: areál Juniorcamp  Nová Ţivohošť             Termín: 10. 9. – 14. 9. 2018         

Cena: 1800,- Kč (ubytování, strava 5x denně, doprava, program, odměny, kurzovné 100,-)  

Program: sportovní hry (fotbal, florbal, softbal), vodní turistika, střelba ze vzduchovky, orientační       

běh, ping-pong a doplňkové aktivity. 

 

Ţáci, kteří se kurzu nezúčastní, navštěvují výuku v náhradní třídě určené ředitelem školy. Podrobné 

informace budou zveřejněny na stránkách školy a upřesněny v září před odjezdem. Potřebné 

dokumenty (lékařské potvrzení, bezinfekčnost) budou k dispozici na stránkách školy. Prosíme rodiče   

o vyplnění přihlášky a její odevzdání do 25. 5. 2018. Dále Vás ţádáme o zaplacení částky 1800,- Kč 

do 8. 6. 2018. Přihlášku odevzdejte třídním učitelkám. Platba také u třídní učitelky. Děkujeme.  

Podrobnější informace podá p. učitel Hadraba.  

 

.------------------------------------------------------zde odstřihněte--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 

 

 

 

Jméno a příjmení ţáka: ………………………………… Datum narození: …………. Třída: …… 

 

Sportovně turistického kurzu, který se koná od 10.9 – 14. 9. 2018 na Nové Ţivohošti, se  

 

zúčastní            –             nezúčastní. 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné 

číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Účastnický poplatek zaplatím dle pokynů uvedených na přihlášce.  Při odhlášení dítěte z účasti na 

sportovním kurzu uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou škole v souvislosti se 

zrušením přihlášky. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho 

okamţitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu. 

  

Telefonní čísla zákonných zástupců v době konání akce:  

……………………………………………………………… 

 

Jsem si vědom(a) toho, ţe na sportovní kurz nemůţe být vyslán ţák, jehoţ zdravotní stav by mohl být 

tímto pobytem ohroţen a ţák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní ţáky.  

Před odjezdem odevzdám „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ (jeho 

platnost je 1 rok od data vydání). 

Při odjezdu na sportovní kurz odevzdám průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, 

léky, které dítě pravidelně uţívá. 

 

Finanční částku 1 800,- Kč za kurz uhradím v termínu.  

Storno poplatky se řídí podmínkami rekreačního zařízení Nová Ţivohošť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………………..dne……………….                                    ----------------------------------- 

            Podpis zákonného zástupce 


