Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice

Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: skola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

Ubytování: Rekreační středisko Netopýr, Jiřetín pod Jedlovou 320 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201401

Týden sportu osmých tříd
Tradiční sportovní kurz se tentokrát plánuje v Jiřetíně u
Jedlové http://www.rsnetopyr.cz/ Na středisko máme výborné
reference, areál je bezpečný. Čeká nás pět dní sportování
v krásném prostředí na severu Čech.

Pojeďte s námi do Jedlové!

Pedagogické vedení kurzu: Eva Hilčerová, Martin Suchánek,
Kostadin Panusev

Termín: 16. až 20. ČERVEN 2014
Odjezd: 16. 6. 2014 v dopoledních hodinách od ZŠ
Kunratice v Praze.
Příjezd: 20.6 2014 večer - včas upřesníme příjezd
JAKÝ BUDE PROGRAM: terénní káry, lanový park, výlety na koloběžkách, Paitball - střelecká soutěž, horolezecká
stěna, slackline, IQ park v Liberci, Aquapark v Liberci. Trampolína a skákací hrad (po celou dobu kurzu)

ORGANIZÁTOR: ZŠ Kunratice - dopravu a www.camps.cz. - ubytování, stravování, doprovodné
programy, služby delegáta …)

CENA: 2.900,- Kč

(v ceně – 4 x ubytování s plnou penzí, doprava,
pětidenní program, doprava do místa a
zpět,instruktor - delegát,doplňkový program)

PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se obratem do 5.
10. 2013 třídnímu učiteli.
Vyplnění
přihlášky se považuje za závazné přihlášení
na akci.

záloha 1 500,- Kč – do 16.10.2013
doplatek - do 20.2.2013

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo
bezhotovostně přes účet školy – každému
účastníkovi vystavíme příkaz k úhradě po
odevzdání závazné přihlášky. (č.ú. 2016970000
/6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka
- najdete v Žákovské knížce, specifický symbol: ,
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno
účastníka)
Informace na www.zskunratice.cz a u
vedoucích kurzu. Před odjezdem bude
svolána schůzka účastníků.

Seznam doporučených věcí:
Obuv: kožená turistická - pohorky, sportovní obuv,
přezutí (tenisky, sandály s patou, ...) do budovy.
Oblečení: Letní nepromokavá bunda,(dovolující
pohodlný pohyb, s kapucí),čepici, bavlněný šátek,
několik bavlněných trik s krátkým i dlouhým
rukávem, vhodné je funkční prádlo, roláky, svetr,
teplá mikina, ponožky a další sportovní oblečení dle
počasí.
Domácí: 1 tepláková souprava , pyžamo, spodní
prádlo
Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, krém na
opalování, sluneční brýle, korek, knížku, karty,
společenskou hru, plavky – ne plavecké šortky!;
osobní léky (s popisem jak užívat), vitamíny dle
uvážení rodičů;
Průkaz pojištěnce, zdravotní záznamy
zdravotník před odjezdem!
DOPORUČUJEME NEBRAT S SEBOU
CENNOSTI, MOBILY, CD
PŘEHRÁVAČE, RADIA apod.
KAPESNÉ: podle uvážení rodičů ale maximálně
300,- Kč. Svačina od mámy na cestu.

CO S SEBOU NA KURZ?
Batoh, krosna a pod., malý batůžek na výlety,
ledvinku.

Základní škola KUNRATICE

Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice
http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA – Týden sportu - 16. – 20.6. 2014
Jméno

třída
Zdravotní
pojišťovna

Rodné číslo
Adresa bydliště
e-mail rodičů:

PSČ
Mobil
–
účastník
Mobil
– otec
Mobil
– matka

Telefon byt
Telefon otec –
zaměstnání
Telefon matka –
zaměstnání
Zdravotní stav – vyplnit i v negativním případě

ZDE lékař vyplní údaje, které je potřeba, aby znal vedoucí kurzu, zdravotník a cvičitel, kteří po dobu kurzu přebírají za dítě plnou právní odpovědnost.
V případě, že žák má ve škole vyplněný a aktuální Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem – vyplní
další část pouze rodiče.
Zdravotní stav –
Dítě je zdravé a může se zúčastnit Týdnu sportu– ANO NE
Dostal (-a) sérum proti:
Prodělal (-a) tyto choroby:
Zvláštní upozornění – alergie, omezení, pravidelně užívané léky

Potvrzení lékaře

Dne:

Podpis a razítko lékaře
Pokročilý
Znalost plavání

Střední zdatnost
Začátečník

Pro placení akce žádám vystavit fakturu

ANO

NE

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem dle uvedených termínů!
Zavazuji se uhradit zálohu i doplatek dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na
vyžádanou fakturu či na účet pořadatele. V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv.
„bezinfekčnost“.
Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
Dne:...........................

Podpis zákonných zástupců - rodičů:.....................................................................

Poznámka: vyplňuje se za každého účastníka samostatná přihláška!
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému
účastníkovi vystavíme příkaz k úhradě po odevzdání závazné přihlášky. (č.ú. 2016970000 / 6000,
variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské knížce, specifický symbol: 201401,
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka)

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Banka:
na vrub účtu

kód banky

zúčtujeme celkem Kč 1)

dne

ve prospěch účtu číslo

kód banky

částky v Kč

variabilní

konst.symbol 2)

symboly platby

2016970000
Zpráva pro
příjemce:

konstant.

specifický

201401

6000

V Praze dne:

_______________________________
razítko a podpis příkazce

Vysvětlivky:
1) Vyplňují klienti, kterým to technické podmínky dovolují, jinak tuto rubriku nevyplňují a celkovou částku uvádějí pod jednotlivými částkami.
2) Klienti zde uvádějí konstantní symbol jen v případě, že je společný pro všechny účty příjemcù (jednotlivě jej
pak neuvádějí).

…………………………………………………………………………………………………………………
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