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Druháci jedou do Jizerských hor 
do horské chaty ROXANA na ozdravný pobyt 

 
 

Škola v přírodě 
Roxana  

TERMÍN:  

17. - 21. 

ČERVEN 

2013 

ČÍSLO AKCE 
/specifický 
symbol/:  

201310 

II. A, B, C 
J. Kopecká 

E. Jenšíková 

M. Havelková 
 

Adresa: 
Horská chata 

ROXANA 
obec Studenov  279 

Rokytnice nad Jizerou 
512 44 

     
Penzion najdete i na mapě: Web: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1601-horska-chata-roxana.html 

GPS: 50°44'6.93"N,15°26'40.89"E 
Předpokládaná celková cena: 2 800,- Kč – Cena je závislá na konečném počtu žáků. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, vstupné. K termínu 20. května 2013 je 
třeba zaplatit zálohu ve výši 1.500,- Kč na pokladnu školy nebo na účet 2016970000/6000, specifický symbol akce 

201310, variabilní symbol žáka - viz  žákovská knížka. 
 

Stručný popis objektu a jeho okolí: 

Objekt ležící v lyžařském  areálu Studenov, který  svým charakterem odpovídá spíše hotelu. Horská chata ROXANA nenabízí 

jen ubytování v účelně zařízených pokojích s vlastním sociálním zařízením, ale hlavně široký sortiment možností např. hřiště na 

míčové sporty a venkovní vyhřívaný bazén.  Okolí chaty je též výchozím bodem pro atraktivní turistické trasy např. k pramenu 

řeky Labe, dále na rozhlednu Štěpánka. V informačním středisku KRNAPU je možné objednat populárně naučnou besedu o 

našich nejvyšších horách KRKONOSÍCH. 

A co nás čeká? 
Bohatý program plný sportování, turistiky, objevování krás naší vlasti, hry i učení v přírodě. Večerní zábavný program. 

Pokud nám bude trošku přát počasí, tak i koupání!  

Platbu za školu v přírodě, prosím, uhraďte na pokladně školy nebo bezhotovostně na účet školy.                                    
2016970000/6000, specifický symbol akce 201310, variabilní symbol žáka - viz  žákovská knížka.               

Účastník námi organizovaných akcí musí mít vystaven Posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrzený 
ošetřujícím lékařem má platnost jeden rok.                                                                                                                           

Těsně před odjezdem nezapomeňte potvrdit tzv. Prohlášení zákonných zástupců. 

 

http://www.severnicechy.info/dr-cs/1601-horska-chata-roxana.html
http://www.mapy.cz/?query=50%C2%B044%276.93%22N%2C15%C2%B026%2740.89%22E
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Závazná přihláška na OZDRAVNÝ POBYT DRUHÁKŮ 

konaném v areálu horské chaty Roxana  v termínu od 17. do 21. června 2013 

Jméno a příjmení:  
 
 

Narozen:   
 
 

Bydliště:   
 
 

Telefon na rodiče v době 
konání akce:  

 
 
 
 

Upozornění k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu dítěte: 
Např.: na epilepsii, alergii, 
zdravotní omezení, užívání 
léků, … - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelně užívané léky: 
 
 

 
 
 
 
 

Znalost plavání:  
ANO      NE 

Turistická zdatnost – 
oznámkuj se jako ve 
škole: 

 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

 
Beru na vědomí informace o OZDRAVNÉM POBYTU  konaném v areálu horské chaty  Roxana  v termínu od 17. do 
21. června 2013 a souhlasím se závaznou účastí svého dítěte na akci. Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě je po 
zdravotní stránce schopno se akce zúčastnit. Zálohu 1500,- Kč uhradíme do 20. května 2013. Doplatek uhradíme 

nejpozději do 10. 6. 2013. Je možné též uhradit zálohu i doplatek najednou. 
 

V …………………  dne ………………. 

…………………………………… 

                                                                        podpis zákonných zástupců 


