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

Ozdravný pobyt 3. ABC KOŘENOV, Hotel Lesní chata, termín 15. – 19. 6. 2015
Specifický symbol: 201516
vedoucí zájezdu Olga Králová, paní třídní učitelky Anna Havelková, Lenka Veisová, Karolína Šuranská a paní vychovatelky ŠD

Pište dětem na adresu:
Jméno Příjmení
ZŠ Kunratice třída (III.A, III.B, III.C)
Hotel Lesní chata
468 49 Kořenov 463
Odjezd: pondělí 15. červen 2015 v 8,30 hodin z parkoviště školy, ulice Za Parkem
Příjezd: pátek 19. červen 2015 v cca 13,00 hodin na parkoviště školy, ulice Za Parkem
Dítě musí převzít zákonný zástupce dítěte!

Cena: 2 700,- Kč, úhrada zálohy 1 000,- Kč do 7. 5. 2015, doplatek 1 700,- Kč do 4.6.2015
Pobyt na adaptační pobyt zaplaťte bezhotovostně na účet školy - Bankovní účet ZŠ Kunratice: PPF - č.ú.: 2016970000/6000,
jako variabilní symbol použijte přidělené číslo žáka,
jako specifický symbol uveďte číslo akce: 201516

Vyplněnou přihlášku odevzdáme třídní učitelce nejpozději do 30. dubna 2015.
Ubytování: moderní a pohodlné ubytování v hotelu
Program: hry, turistika, výlety a učení v přírodě
Pozor: před odjezdem děti odevzdají:
(pokud již tak neučinily)

– průkaz pojištěnce ZP (stačí kopie)
– posudek zdravotní způsobilosti
_ prohlášení zákonného zástupce („bezinfekčnost“)
odevzdáte v den odjezdu
– léky, které děti užívají – popsané a podepsané
– pokud děti potřebují, tak KINEDRYL (i na cestu zpět)
Stravování: 5x denně, pitný režim
Přiměřené kapesné!
Mobilní telefony děti s sebou neberou, ale budou se těšit na
Vaše pohledy a dopisy.

Telefonní kontakt: 274 976 990 (pouze v případě nutnosti)
S sebou:
Oblečení dle uvážení
Sportovní a turistické boty, holinky, přezůvky do hotelu
Sportovní oblečení, plavky
Čepice proti slunci
Pláštěnka
Trika, roláky, mikiny, tepláky
Pyžamo, spodní prádlo, ponožky
Sluneční brýle, hygienické potřeby, ručník či osušku
Pytel na špinavé prádlo
batůžek na výlety, láhev na pití, kniha na čtení
UČENÍ dle pokynů třídních učitele
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Závazná přihláška na OZDRAVNÝ POBYT
Hotel Lesní chata Kořenov, v termínu od 15. -19. 6. 2015
Jméno a příjmení:
Datum narození:
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 Hotelu Horská chata Kořenov v termínu od 15. do 19.
června 2015 a souhlasím se závaznou účastí svého dítěte na akci. Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě je po zdravotní
stránce schopno se akce zúčastnit.
Poplatek za pobyt uhradíme nejpozději:
- zálohy 1 000,- Kč do 6. 5. 2015
- doplatek 1 700,- Kč do 4. 6. 2015
Vyplněnou přihlášku odevzdáme třídní učitelce nejpozději do 30. dubna 2015.
V Praze dne ……………….

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

