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TÝDEN SPORTU 
 

TERMÍN   ČÍSLO AKCE    ADRESA UBYTOVÁNÍ 

17. – 21. 6. 2019                         201915                  Rekreační areál Pecka, č.p. 205, 

 507 82 Pecka u Nové Paky 

         http://www.ubytovani-pecka.cz/ 

Odjezd: 17. června 2019 od ZŠ Kunratice – čas bude upřesněn 

Příjezd:  21. června 2018 – cca po 13:00 hod – včas bude upřesněno 

Organizátor: ZŠ Kunratice  

Cena: 3 300,-  Kč 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, 5x denně stravu (vč. pitného režimu), zajištění programu, 

provozní náklady. 

Čeká nás: Program plný her, sportu a turistiky.  

 

Co s sebou (předběžný seznam)                                

Kufr, batoh nebo krosna, malý batůžek na výlety, lahev na pití cca 0,75 l. 

Obuv: turistická, sportovní, přezuvky, sandály nejlépe s patou. 

Oblečení: Letní – lehká nepromokavá bunda s kapucí (dovolující volný pohyb), kšiltovka, bavlněný šátek, několik 

bavlněných trik s krátkým i dlouhým rukávem, dvě mikiny, tepláky, kraťasy, kalhoty, ponožky, spodní prádlo, plavky a 

další sportovní oblečení dle počasí.   

Domácí: Tepláková souprava, pyžamo. 

Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, kapesníky, krém na opalování, sluneční brýle, repelent, knížka, vybavený penál, 

karty, společenská hra, hadrový pytel na špinavé prádlo. 

Kopie průkazu pojištěnce (5. C - nepotřebujeme máme u všech), léky (popsané, s potvrzením od lékaře) 

přebere učitel před odjezdem! 

NEBRAT S SEBOU MOBILY, CENNOSTI, MP3 PŘEHRÁVAČE, RADIA apod. Nedávejte, prosím, dětem 

s sebou chipsy, kofeinové nápoje (coca-cola…) a další energy drinky. 

Kapesné: dle rodičů, doporučená částka je 200 - 300,- Kč.  

Svačina na cestu.  

 

Přihlašujte se obratem třídnímu učiteli. Vyplnění přihlášky se považuje za závazné přihlášení na akci.  

Prosíme uhradit: 

zálohu: 1 000,- Kč – do 3. 5. 2019 

doplatek: 2 300,- Kč -  do  31. 5. 2019 

http://www.ubytovani-pecka.cz/
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Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy  

ČÚ: 2016970000/6000, variabilní symbol žáka najdete ve školní knížce, specifický symbol: 201915,  

zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka, třída 

 
Závazná přihláška na Týden sportu 

201915 ČÍSLO 
areál Pecka 17. – 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: 
Zvláštní upozornění – alergie, 
omezení, pravidelně užívané léky 
(Potvrzení lékaře, že předepsal 
výše zmíněné léky, je třeba 
doložit, JINAK nebudou léky 
podávány. Zdravotník akce není 
oprávněn podat lék bez potvrzení 
od lékaře.….) 

 

 
 

 

  

Plavecká zdatnost: Neplavec 
 
Plavec (udrží se nad vodou) 
 
Plavec (ovládá plavecký styl) 

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdejte obratem třídnímu učiteli! 

 

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

 
 
V …………………  dne ………………. 

                                                                                                                 …………………………………… 

                                                                                                                 podpis zákonných zástupců 

 


