Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice
Ing. BC. Vít Beran, ředitel školy
Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: škola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

STRAŠIDLA A PLAŠIDLA NA CESTÁCH
Škola v přírodě

TERMÍN:

14. – 20. 6.
2015

Roudný

ČÍSLO AKCE
/specifický symbol/:

201510

2. B
Hanka Hartychová
Míša Kotrčová

Rekreační středisko najdete na: http:// www.upestu.cz/

Předpokládaná celková cena: 3 000,- Kč
Záloha: 1 300,- Kč - uhraďte do 31. 3. 2015
Doplatek: 1 700,- Kč do 14. 6. 2015
Info pro platbu: č. ú: PPF banka a.s. - č. ú.: 2016970000 / 6000; v. symbol: v ŽK,
s. symbol (číslo akce): 201510
V ceně je zahrnuto: ubytování, stravování a pitný režim /5 x denně/, 1 a půl denní
program, doprava tam i zpět. Vstupné.
Odjezd: neděle 14. 6. 2014 kolem 13:00h ZŠ Kunratice (čas bude ještě upřesněn)
Příjezd: sobota 20. 6. 2014 kolem 16:00h ZŠ Kunratice (čas bude ještě upřesněn)
Začínáme v neděli večeří a končíme v sobotu obědem.
Adresa objektu pro korespondenci:
Rekreační dům U Peštů
Roudný 4
463 42 Frýdštejn
Při odjezdu rodič odevzdá:





prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) – vyplní rodič
kopii průkazu pojištěnce, očkovacího průkazu
pokud chcete, tak napsané a očíslované pohledy
užívané léky + rozpis užívání – v igelitové tašce (velké obálce)

Před odjezdem prosíme o kontrolu vší a ostatních nepříjemných zvířátek!!
Další a podrobnější informace na třídní schůzce 21. 5. 2015.
Zažijeme spolu třetí školu v přírodě a pevně věříme, že se všem bude líbit a zůstane nám
spousta krásných vzpomínek a nových společných zážitků!
Moc se těšíme :-) Hanka Hartychová a Míša Kotrčová
PŘIHLÁŠKU POŠLETE OBRATEM ZPĚT (2. list)

Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice
Ing. BC. Vít Beran, ředitel školy
Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: škola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

Závazná přihláška na ŠKOLU V PŘÍRODĚ 2. B
do rekreačního střediska U Peštů, Roudný, Frýdštejn
v termínu od 14. 6. do 20. 6. 2015
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Zdravotní
pojišťovna

Adresa bydliště:
Email rodičů:

Matka:

PSČ:

Otec:
Pro placení akce žádám vystavit fakturu:
Telefon na rodiče v době
konání akce:

ANO

NE

Matka:
Otec:

Upozornění k aktuálnímu
zdravotnímu stavu dítěte:
Např.: alergii, momentální
zdravotní omezení …

Pravidelně užívané léky …

Znalost plavání:

Pokročilý
Střední zdatnost
Začátečník

Turistická zdatnost –
oznámkuj se jako ve
škole:

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Součástí přihlášky je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (uložen ve škole) a zdravotní prohlášení rodičů(bezinfekčnost).
Bereme na vědomí informace o ŠKOLE V PŘÍRODĚ konané v rekreačním středisku U Peštů - Roudný, Frýdštejn v termínu od 14. do
20. června 2015 a souhlasím se závaznou účastí svého dítěte na akci. Svým podpisem potvrzujeme, že naše dítě je po zdravotní
stránce schopno se akce zúčastnit, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Zálohu ve výši 1 300,- Kč zaplatíme do 31. března 2015 na účet nebo v pokladně školy a doplatek za pobyt ve výši 1 700,- Kč
uhradíme nejpozději v den odjezdu 14. 6. 2015 třídní učitelce nebo předem na účet školy - specifický symbol: číslo akce: 201510

V Praze dne ……………………

…………...……………………………
podpis zákonných zástupců

