Expedice je opět společným programem

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na expedici do BANÁTU
Specifický symbol: 202206

VYPLNÍ RODIČE (zákonný zástupce):

20. 5. – 29. 5. 2022

Jméno
a příjmení:
Datum narození:

Třída:
Číslo
pasu:
Mobil účastníka:

Bydliště:

Adresa liší-li se
od výše uvedené,
telefon/mobil
a email na rodiče
v době konání
akce:
Upozornění
k aktuálnímu
zdravotnímu
stavu dítěte:
např.: na
epilepsii, alergii,
zdravotní
omezení, užívání
léků, …

Otec:

Matka:

Pravidelně
užívané léky:

Přihlášku vraťte Kateřině Matoušové. Bereme na vědomí, že expedice má turistický ráz. Potvrzujeme,
že dodržíme splátkový kalendář výjezdu:
1. záloha 4 500,- Kč do 31. 03. 2022;
2. doplatek 3000,- Kč do 30. 04. 2022.
Cena zájezdu 7500,- Kč zahrnuje prakticky vše: cesta tam a zpátky, doprava na výlety na místě, vydatná
polopenze, převoz batohů, vstupy, průvodci, základní pojištění
Úhrada bezhotovostně přes účet školy – č. ú. 2016970000 / 6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka,
specifický symbol: 202206, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka, třída.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na expedici do BANÁTU
Specifický symbol: 202206
20. 5. – 29. 5. 2022

Dobrý den / Buna ziua
Základní škola Kunratice, SSZŠ Litvínov a DOVOLENA-BANAT.CZ pro Vás připravili dobrodružnou výpravu do
rumunského Banátu. Expedice nás zavede do
unikátního prostředí českých vesnic, kde je stále
zachována česká kultura a řeč, kterou si naši
krajané do Rumunska přenesli na počátku 19.
století.
Účastníci – Přednostní přihlášení
pro žáky 9. ročníku
Průvodci - Kateřina Matoušová,
Vít Beran
20.5.2022 pátek
21.5.2022
22.5.2022
23.5.2022
24.5.2022
25.5.2022
26.5.2022
27.5.2022
28.5.2022
29.5.2022

odjezd od školy okolo 20:00
v dopoledních hodinách příjezd do Sasca Romany, poté přechod části údolí Nery do tábořiště u potoku Beiu
sobota (8 km), postavení stanů, odpoledne výlet ke kaskádám a vodopádu Beiusnita (7 km), k večeři pečený pstruh
z místních sádek, spaní ve stanu
snídaně v místním bufíku, výlet údolím řeky Nery (22 km) před rumunskou vesnici Sopotu Nou, večeře v režii
neděle
průvodců, spaní ve stanech.
snídaně formou rumunských stolů, výstup do nejvýše položené české vesnice Rovensko (11 km), večeře od
pondělí
krajanů, spaní ve stanech
snídaně u krajanů, sestup do rumunské vesnice Sichevita (12 km), přesun autobusem na Eibenthal na
úterý
základnu U Medvěda, večeře od krajanů, spaní ve stanech
odpočinkový den, snídaně, autobusem přesun k jeskyni Ponicova (15 km), průchod krápníkovou jeskyní až
středa do Dunaje, kde budou čekat lodě a proplují s námi dunajskou soutěsku Cazanele Mare, poté výstup na
vyhlídku nad soutěskou, návrat na Eibenthal, večeře, spaní ve stanech
čtvrtek snídaně od krajanů, poté SURVIVAL, sraz na Znamana (7 km), grilování, táborák, spaní ve stanech
snídaně na vyhlídce, sestup přes bývalé antracitové doly a hornickou kolonii, příprava sportovní olympiády,
pátek
večeře od krajanů, spaní ve stanech
sobota snídaně od krajanů, sportovní olympiáda – účast, balení, večeře, odjezd
neděle v dopoledních hodinách návrat do Prahy

VÝBAVA
platné cestovní doklady, pas
uzavřené cestovní a úrazové pojištění kartička (u studentů, co nemají společné)
kartička pojištěnce – originál!!!
Jak sbalit věci:
nejlépe dvě zavadla:
1. hlavní zavazadlo na pobyt (velký batoh - krosna), které se bude během expedice převážet vždy do cíle výletu.
2. příruční zavazadlo do autobusu a na výlety (malý batoh – musí se pohodlně nosit – větrací záda, široké neškrtící
popruhy), se kterým budete chodit všechny túry a kam se vám vejde svačina, pití, pláštěnka a věci na přiobléknutí
Co s sebou:
•
kapesné: doporučená částka pro studenty 1000 Kč (v ceně expedice je
polopenze, kempování, doprava, průvodci, veškeré vstupy). Utrácet ve vesnicích lze
pouze v hospodě, obchodech, případně lze nakoupit suvenýry (domácí slivovice, medy,
marmelády, sýry);
•
kvalitní a vyzkoušený stan, spacák, karimatka;

EXPEDICE ZA KRAJAN Y
TURISTIKA V ČESKÝCH VESNICÍCH RUMUNSKÉHO BANÁTU

Probuďte v sobě dobrodruha a touhu po poznání, zkrátka přidejte se k nám na cestu do minulosti.

hrneček na čaj, příbory a ešus. To platí pro snídaně a večeře v režii průvodců v horách.
Bude sice k dispozici jednorázové plastové nádobí, ale jedeme do přírody, a tak je nasnadě chovat
se ekologicky. Případně po domluvě do skupiny malý vařič.
•
hygienické potřeby: toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, ručník,
•
osobní léky – nutno nahlásit, opalovací krém s UV filtrem, pokrývky hlavy, sluneční
brýle, velká PET lahev - voda bude všude pitná, natočí se v místě ubytování;
•
doporučené oblečení a obuv: dobré prošlápnuté boty pro bezpečný pohyb v terénu
(doporučujeme 1 x pohorky, 1 x lehčí sportovní obuv a pantofle nebo sandály na přezutí),
nepromokavou pláštěnku (nezbytnost), vrstvené oblečení, trika na převlečení do baťůžku
(budeme pobývat rovněž v kopcích), kalhoty, tepláky, tepláková bunda nebo svetr, šusťáková
bunda, krátké kalhoty nebo bermudy, spodní prádlo, trenýrky, plavky, ponožky, kapesníky,
pokrývka hlavy (lehká čepice se štítkem nebo klobouk, naprostá nutnost), oblečení na spaní do
spacáku, kvalitní baterka (čelovka) – nutné !!! – budeme procházet jeskyně, sešit, tužka,
propisovačka, popř. hry, kytara! a
další hudební nástroje, foťák,
Cena zájezdu 7500,- Kč zahrnuje prakticky vše: cesta tam a zpátky, doprava
dalekohled a podobně;
na výlety na místě, vydatná polopenze, převoz batohů, vstupy, průvodci,
•
pro případ střevních potíží
základní pojištění
doporučujeme přibalit Smectu
Úhrada bezhotovostně přes účet školy – č. ú. 2016970000 / 6000, variabilní
nebo živočišné uhlí … KPZ;
symbol: variabilní symbol žáka, specifický symbol: 202206, zpráva pro
•
trvanlivé potraviny jako
příjemce: příjmení a jméno účastníka, třída
přílohu k obědu či svačině, kdy
1. záloha 4 500,- Kč do 31. 03. 2022;
budeme v terénu (suchý salám,
2. doplatek 3000,- Kč do 30. 04. 2022.
tavený sýr, paštika, sušenky,
čokoláda atd…).
•

V případě dotazů pište na katerina.matousova@zskunratice.cz.
Informace i na webu školy – www.zskunratice.cz .

Expedice je opět společným programem

