
TÝDEN SPORTŮ/ŠKOLA V PŘÍRODĚ 3. TŘÍD 
 

TÝDEN 

SPORTŮ, 

TURISTIKY A 

OBJEVŮ 

 
 

TERMÍN:  

17. června –  

21. června 

2019 

ČÍSLO AKCE 

/specifický 

symbol/:  

201911 

 

 

III.A 

III.B 

III.C 
 

 

Adresa: 

Parkhotel Harrachov, 

Rýžoviště 485, 512 46 

Harrachov 

     

 

 

Tradiční Týden sportů, turistiky a objevů 

se tentokrát uskuteční v rekreačním areálu 

Parkhotel Harrachov, kde budeme společně 

objevovat krásy přírody v Harrachově a 

jeho okolí. Každý den zažijete spoustu 

zábavy a legrace a o hry a procházky 

nebude nouze. 

Pojeďte s námi! 
 

 

Cena: 3 000,- Kč (doprava, ubytování, strava - 5x denně, celodenní pitný režim, doprovodné 

programy). 

Odjezd: 17. 6. 2018 v 8:00 od ZŠ Kunratice – ulice Za Parkem  

Příjezd: 21. 6. 2018 v poledních hodinách - včas upřesníme příjezd (10:00 odjezd z místa) 

ORGANIZÁTOR: ZŠ Kunratice – učitelé a vychovatelé  

Pedagogické vedení: J. Kopecká, B. Vávrová, I. Zapletalová, I. Mánková, P. Brabcová, J. 

Laštovičková 

 

Přihlašujte se obratem do 11. 1. 2018 třídnímu učiteli.  Vyplnění přihlášky se považuje 

za závazné přihlášení na akci. 

 

Prosíme uhradit: 

zálohu 1 000,- Kč – do 25. 1. 2019 

doplatek 2 000,- Kč – do 30. 5. 2019  
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy 

Č. ú. 2016970000/6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete ve Školní knížce, 

specifický symbol: 201911, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka 
 

 

 

 

 



CO S SEBOU NA TÝDEN SPORTŮ? 

Kufr, malý batůžek na výlety  

 

Seznam doporučených věcí: 

Obuv: turistická – pohorky/nepromokavé, sportovní obuv - botasky, přezutí (tenisky, sandály 

s patou). 

Oblečení: Letní - lehká nepromokavá bunda s kapucí (dovolující pohodlný pohyb), čepice, 

bavlněný šátek, kšiltovka, několik bavlněných trik s krátkým i dlouhým rukávem, vhodné je 

funkční prádlo, teplá mikina, NĚKOLIKATERY ponožky a další sportovní oblečení dle počasí, 

PLÁŠTĚNKA 

Domácí: 1 tepláková souprava/legíny a triko, pyžamo, NA KAŽDÝ DEN spodní prádlo 

Ostatní: sluneční brýle, plavky,  

1x krém na opalování, repelent proti hmyzu 

1x kapesníčky, toaletní papír, igelitové sáčky 

1x kartáček, pasta, mýdlo, osuška, ručník 

1x pytel na špinavé prádlo – ideálně povlak od polštáře (vyzkoušeno) 

1x baterka 

1x blok + psací potřeby, pastelky, kniha na čtení, stolní hry 

1x láhev na pití – podepsaná lihovou fixou 

 

 

Při odjezdu odevzdat: 

Průkaz pojištěnce – stačí kopie, posudek o zdravotní způsobilosti (uložen ve škole), léky 

(popsané a s potvrzením od lékaře – zdravotník akce není oprávněn podat lék bez 

potvrzení od lékaře) přebere zdravotník před odjezdem! 

 

NEBRAT S  SEBOU MOBILNÍ TELEFONY, CENNOSTI, MP3 PŘEHRÁVAČE, RADIA 

apod.  

 

KAPESNÉ: dle uvážení rodičů, doporučujeme maximálně 300,- Kč. Svačina na cestu. 



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  

 

Naposledy vytištěno  
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Závazná přihláška na Týden sportů -  

Parkhotel Harrachov -  17. do 21. června 2019 

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: 

 

Potvrzení lékaře, že výše zmíněné léky předepsal, je třeba 

doložit. Zdravotník akce není oprávněn podat lék bez potvrzení 

od lékaře. 

 

Plavecká zdatnost: 

 

 

 neplavec  

 plavec (udrží se nad vodou)  

 dobrý plavec (ovládá plavecký styl …………………………….) 

Pro placení akce 

žádám vystavit 

fakturu:                        

 

ANO                   NE 

 

Dne: 

 

Podpis zákonných zástupců: 

Přihlášku odevzdejte obratem třídním učitelům. 

záloha 1 000,- Kč – do 25. 1. 2019 doplatek  2 000,- Kč - do 30. 5. 2019 
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy 

Č. ú. 2016970000/6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete ve Školní knížce, 

specifický symbol: 201911, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka 

 


