
Všesportovní kurz s adaptačními aktivitami 2022

Termín: úterý 4.10 – pátek 7.10.2022

Odjezd od školy: v 7:30 hod. Sraz v 7:15 hod před školou.

Předpokládaný příjezd: cca ve 14:30 hod. před školu.

Vedoucí kurzu: V. Šrámková ; ped. doprovod: I. Jurčík, T. Hanousek

O ubytování: Areál Přístav nabízí dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje. Stravování je možné
v penzionu. Součástí penzionu je sauna, bowling, areál vodních sportů, tenisové kurty, volné
prostranství s upraveným povrchem.

Kontakt : Firemní centrum s.r.o.; Mgr.Jiří Juhász, jiri.juhasz@juhasz.cz, Areál Přístav Juhász,
739 22 Soběšovice 58

Program: děti budou soutěžit v různých sportovních hrách-
tradiční, netradiční, míčové, hry v přírodě. Absolvují všeobecnou průpravu
pro bezpečný pohyb ve vodě (kanoe, šlapadla, paddleboard) v rámci
večerního programu budou společenské hry, bowling, aktivity na podporu
kolektivu. Dle počasí je možnost využít ohniště.

S sebou:

·     Pyžamo, spodní prádlo, tepláky, softshellové kalhoty, 2x mikina, 3 x triko s
krátkým rukávem,  2 x s dlouhým rukávem,  plavky, boty do vody, bunda dle
počasí, čepice, kšiltovka, 2x boty, papuče. Zvažte množství a druh oblečení dle
aktuálního počasí.

·     Kosmetika, ručník, repelent, léky, které dítě pravidelně užívá- uložené a
podepsané v samostatném sáčku

·     Ostatní: láhev na pití, batoh, pouzdro (psací potřeby), psací blok nebo sešit,
kapesné dle uvážení

Storno podmínky:

1.     Zrušení pobytu zákonným zástupcem do 3 dnů před nástupem na kurz je storno 500 Kč

2.     Pro případ zrušení kurzu v den nástupu, příp. dřívější ukončení kurzu je storno 100%

3.     Případné specifické požadavky musí být nahlášeny předem (např. strava, dieta apod.)

Upozorňujeme, že za všechny osobní cenné věci (mobily, sluchátka apod.) si žáci
zodpovídají, škola za ně nenese zodpovědnost v případě jejich ztráty, odcizení nebo
poškození.



V případě, že žák způsobí škodu (ubytovacímu zařízení, spolužákům apod.) zákonní zástupci
musí vzniklou škodu uhradit.

Žáci jsou povinni dodržovat veškeré pokyny vyučujících a personálu, dále je jejich
povinností dodržovat bezpečnostní pokyny, se kterými budou seznámeni.

V případě závažného porušení pravidel chování, bezpečnosti a školního řádu mohou být žáci
z pobytu vyloučeni a zákonný zástupce si musí žáka na vlastní náklady z kurzu ihned odvézt.

V.Šrámková
mail: sramkova@zsrychvald.cz
tel: 730 521 495
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