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Ubytování: Kemp  Úštěk u jezera Chmelař 
Úštěcké služby spol. s r.o., Rybniční č. 1, 411 45 Úštěk 

ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201521 
 

Týden sportu 9.A 
Tradiční sportovní kurz se tentokrát plánuje v malé obci Úštěk u 

Litoměřic  http://www.kempustek.cz/  Čekají nás tři dny relaxace, 
koupání a sportů v krásném prostředí na severu Čech. 

Pojeďte s námi do Úštěka 

Pedagogické vedení kurzu: Markéta Nováková, Hana Růžičková 
Externí lektor: Václav Endl 

Termín: 15. až 17. ČERVEN 2015 
 

Odjezd: 15. 6. 2015 v ranních hodinách z Masarykova nádraží   
Příjezd:  17.6. 2015 ve večerních hodinách na Masarykovo nádraží 
JAKÝ BUDE PROGRAM: opalování na pláži, koupání v místním jezeře, vodní sporty, procházky do přírody, návštěva 
zámku Ploskovice, opékání buřtů, outdoorové aktivity atd. 

ORGANIZÁTOR: ZŠ Kunratice - doprava společná vlakem- ubytování, stravování, doprovodné 
programy, služby delegáta …)  

CENA:   1100,- Kč 
(v ceně – 3 x ubytování s plnou penzí (2x noc), 
doprava, třídenní program, externí lektor, 
vstup na pláž u jezera, rekreační poplatek 
městu, půjčovné povlečení). 
 

PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se obratem do 
22.5.2015 třídním učitelkám.  Vyplnění 
přihlášky se považuje za závazné přihlášení 
na akci. 

Plnou cenu zájezdu zaplaťte do 
31.5.2015 

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:číslo zájezdu , zpráva pro příjemce: 
příjmení a jméno účastníka)  

Upozornění!!! 
V případě, že u některého z žáků nalezneme 
lehké (alkohol, cigarety a to i elektronické, 
vodní dýmky apod.) či tvrdé drogy. Rodič si 
neprodleně vyzvedne své dítě na pobytu a 
žákovi bude automaticky udělena dvojka 

z chování na závěrečné vysvědčení. 
 

 

CO S SEBOU NA KURZ?  
 

Batoh, krosna a pod., malý batůžek na výlety, 
ledvinku. Svačina do vlaku. 
 

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. Plavky. 
Domácí: 1 tepláková souprava , pyžamo, spodní 
prádlo 
Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, krém na 
opalování, sluneční brýle, knížku, karty, 
společenskou hru, plavky – ne plavecké šortky!; 
osobní léky (s popisem jak užívat). 
Doporučujeme: Spacák do chatky 
Průkaz pojištěnce, zdravotní 
záznamy zdravotník před 
odjezdem! 
 

NEBRAT S SEBOU CENNOSTI, MOBILY, 
CD PŘEHRÁVAČE, RADIA apod.  
 

Doporučené kapesné: 300,- 
Jiné finan. výdaje: 50 ,- vstup do zámku; 60,- 
půjčovné lodičky/šlapadla. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA – Týden sportu - 15. – 17.6. 2015 

Jméno třída  

Rodné číslo 
Zdravotní 
pojišťovna 

 

Adresa bydliště 

e-mail rodičů: PSČ 

Telefon byt  
Mobil  
– 
účastník 

 

Telefon otec – 
zaměstnání 

 
Mobil  
– otec 

 

Telefon matka – 
zaměstnání 

 
Mobil  
– matka 

 

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 

Znalost plavání 

Pokročilý 

  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:..................................................................... 

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). 


