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Jednodenní zájezd do Německa  
pro žáky osmých  tříd  

 
 

Drážďany a 
Aquapark 

Tropical  Islands 

TERMÍN.   

10.3.2016 

ČÍSLO AKCE 
/specifický 

symbol/:  

201615 

II. STUPĚŇ – 

Petra Wernischová 
Eliška Bartůňková 

Alena Fáčková 
Jakub Zvěřina 

Martin Suchánek 
 

  
 

Adresa: 
www.tropical-

islands.cz  

 

Nabídka jednodenního zájezdu do Německa 
žákům osmých tříd 

Vážení zájemci jednodenního relaxačního a 
poznávacího zájezdu do Německa 
 
abychom si ověřili, jak funguje němčina 
v praxi, a zažili přitom něco nového a 
zajímavého, připravili jsme vrámci 
vzdělávacích programů  DŮM-UM Prahy 10 a 
ve spolupráci s cestovní agenturou Arialtravel  
zájezd do SRN, konkrétně do Aquaparku 
Tropical  Islands. Je to obrovská hala určená 
původně k stavbě vzducholodí, kde se jedna 
malajsijská a singapurská společnost rozhodla 
před pár lety vystavět největší  tropický 
komplex ve střední Evropě. Jsou zde písečné 
pláže, stanové kempy, laguna s různými atrakcemi (minigolf), jižní moře ( a tedy nechlorovaná voda 28 – 31stupňů 
Celsia), vodopády, tropická vesnice, deštný prales s 50 000 rostlinami a cizokrajnými zvířaty a největší tobogány 
v Německu. (více informací www. tropical-islands.cz) 
 
Kdy: 10.3.2016 
Odjezd: 7:45  autobusem  od školy, návrat  cca v  22:00 ke škole 

Cena zájezdu: 550,- Kč – cesta + pojištění – záloha (Odevzdejte společně s přihláškou paní učitelce Wernischové 
v pátek 26.2.2016. Přihlášku lze ještě týž den zaslat mailem na petra.wernischov°zskunratice.cz, záloha pak 
nejpozději  v pondělí 7.3.2016) 
Vstup: skupinová sleva: 20 Euro 
Kapesné na odpolední svačinu v Tropical Islandes doporučujeme 10-20 Euro. 
Dopolední a večerní svačinu do autobusu ve vlastní režii. 
Více informací o pobytu v tropical islands na www.tropical-islands.cz a u paní učitelky Wernischové – tel 777073238 
 
 
 
POZOR – účastníci musí mít s sebou cestovní pas nebo občanský průkaz!!! Základní pojištění zajištěno. 

http://www.tropical-islands.cz/
http://www.tropical-islands.cz/
http://www.tropical-islands.cz/
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Závazná přihláška:  Aquapark Tropical  Islands 

v termínu 10.3.2016 

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       

Turistická zdatnost – 
oznámkuj se jako ve 
škole: 

 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

Součástí přihlášky je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a zdravotní prohlášení rodičů. 
 
Beru na vědomí informace o Jednodenním  zájezdu do Německa v termínu 10.3. 2016 a souhlasím se závaznou 
účastí svého dítěte na akci. Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se akce zúčastnit.  

 

V …………………  dne ……………….  

…………………………………… 

                                                                        podpis zákonných zástupců 


