
Základní škola KUNRATICE 

Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice 
 

Týden sportů sedmých tříd 

ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201817 

 

Čeká nás pět dnů sportování, zábavy a turistiky.  

Pojeďte s námi do jižních Čech! 
Těší se na vás: Michal Střítezský, Kateřina Círová, Simona Křižáková, Marek Pilař 

 

 

 
 

Termín: 18. až 22. červen 2018 

Ubytování: Autocamp ZVŮLE, Sportovní 197, 378 62 Kunžak  www.zvule.cz 

Odjezd: 18. 6. 2018 – 9:00 

Příjezd: 22. 6. 2018 v odpoledních hodinách – včas upřesníme příjezd 
 

CO BUDEME DĚLAT: Čekají nás výlety, hry, lodě, koupání a hlavně táboření. 

CENA: 3100,- Kč 
(v ceně – kemp, plná penze, doprava tam i zpět i na místě, půjčevní sportovního vybavení a lodí, vstupné) 

 

Záloha: 1 000,- Kč – do 4. 5. 2018 

Doplatek: 2 100,- Kč - do 5. 6. 2018 

 

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – č. ú. 2016970000/ 

6000, variabilní symbol žáka - najdete ve Školní knížce, specifický symbol: 201817, zpráva pro 

příjemce: příjmení a jméno účastníka 
 

S sebou: 

Kufr nebo cestovní taška nebo krosna, malý batůžek na výlety, stan pro domluvené skupinky, karimatka a spacák 

Obuv:  turistická pohorka, tenisky. 

Oblečení:  Dostatek vhodného oblečení pro každou příležitost: vlho, chlad horko.  

Mikina, tričko, pláštěnka, větrovka, dlouhé kalhoty, kraťasy, plavky, pokrývka hlavy, šátek, pyžamo.  

Ostatní: ručník, hygienické potřeby, krém na opalování, sluneční brýle, repelent, knížku, karty, 

společenskou hru, osobní léky – převezme zdravotník při odjezdu (Potvrzení lékaře, že předepsal výše 

zmíněné léky s popisem, jak užívat - zdravotník akce není oprávněn podat lék bez potvrzení od lékaře), vitamíny 

dle uvážení rodičů; 

Průkaz pojištěnce, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (pokud není uložen ve škole), 

zdravotní záznamy a doklady o případném cestovním pojištění  vybere zdravotník před odjezdem! 

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

KAPESNÉ: Podle uvážení rodičů, ale maximálně 300,- Kč. + Počítejte částkou na sprchu =  s 20,- kč na sprchu – jedno 

osprchování (automat na žetony) 



Závazná přihláška na Týden sportů 7. TŘÍD  

201817 
Kemp Zvůle 18. – 22. června 2018 

 

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: 

 

 

 

 

 

  

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

 

V …………………  dne ……………….                          …………………………………… 

                              podpis zákonných zástupců 

PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se obratem do 4. 5. 2018 třídním učitelům. 

Vyplnění přihlášky se považuje za závazné přihlášení na akci. 
 


