Pokyny k ŠvP (třídy 1. A a 1. B)
Odjezd: 28. 5. 2018 v 8.30 hodin u ZŠ nám. E. Beneše (začínáme obědem)
Příjezd: 1. 6. 2018 cca v 15.30 hodin tamtéž (končíme obědem)
Cena: Kč 1 700,- (ubytování, stravování, pojištění, část dopravy)
Platby: do 30. 4. 2018 (stornopoplatky: do 30. 4. 2018 = Kč 0,-; od 1. 5. 2018 = 50%
ceny)
Program: dopoledne vyučování, odpoledne turistika, hry, soutěže
Penzion: zajištěná plná penze s bufetovou formou snídaně a s druhými večeřemi
Co s sebou:
 vše uložené v jednom vaku, batohu, kufru
 oblečení na ven, sportovní oblečení + věci pro případ deště
 oblečení na chatu (volné, vzdušné) + přezůvky, mycí potřeby, krém na obličej
 léky (v případě, že nějaké používáš), kartičku zdravotní pojišťovny
 psací potřeby, blok, sešit, společenské hry; kapesné (cca Kč 200,-)
Žáci před odjezdem obdrží formulář k potvrzení bezinfekčnosti.
Vedoucí: Ivana Ježková (1. A), Klára Valková (1. B), Kateřina Müllerová, Aneta
Linhartová

Pokyny k cyklokurzu (2. stupeň)
Odjezd: 28. 5. 2018, sraz v 8.00 hodin od ZŠ nám. E. Beneše (začínáme obědem)
Příjezd: 1. 6. 2018 cca v 15.30 hodin tamtéž (končíme obědem)
Cena: Kč 1 800,- (ubytování, stravování, pojištění, část dopravy) nebo Kč 950,- bez
ubytování na penzionu (ve vlastních stanech) = stravování, pojištění
Platby: do 30. 4. 2018 (stornopoplatky: do 30. 4. 2018 = Kč 0,-; od 1. 5. 2018 = 50%
ceny)
Maximální počet účastníků: 15
Program: cykloturistika, turistika, hry, soutěže
Penzion: zajištěná plná penze s bufetovou formou snídaně a s druhými večeřemi
Co s sebou:
 vše uložené v jednom vaku, batohu, kufru
 oblečení na ven, sportovní oblečení + věci pro případ deště
 ve skupině mít: náhradní duše, lepení, základní sada klíčů, pumpička (pozor
na odlišné ventilky), každý musí mít cyklistickou helmu – je i k zapůjčení,
láhev (bidon) na kolo; případně malý batůžek, kapsa pod sedlo apod.
 oblečení na chatu (volné, vzdušné) + přezůvky, mycí potřeby, krém na obličej
 léky (v případě, že nějaké používáš), kartičku zdravotní pojišťovny
 společenské hry; kapesné (cca Kč 200,-)
Žáci před odjezdem obdrží formulář k potvrzení seřízení bicyklu a k potvrzení
bezinfekčnosti.
Vedoucí: Lukáš Hůla, Tomáš Šmidílek

