CYKLOTURISTICKÝ KURZ
PROPOZICE
Místo konání: Evženovo údolí, penzion Pecák, Jemčina 13, Hatín (http://www.penzionpecak.cz)
Termín: 4. – 8. června 2018
Strava: Polopenze (snídaně + večeře), obědy formou nákupu během výletu
Doprava: Přímým vlakem s rozšířenou přepravou kol z Benešova do Veselí nad Lužnicí. Dále na kole do
místa konání. Větší zavazadla z Veselí do penzionu přepravíme autem.
Cena: 1900,- Kč zahrnuje ubytování s polopenzí a přepravu vlakem. Částku uhraďte do 20. května 2018
bezhotovostně na účet školy (6015-321910339/0800; v. s. 55518)
Povinné vybavení:
 Seřízené funkční jízdní kolo správné velikosti vhodné do terénu (trekingové nebo horské)
kolo bude vybaveno osvětlením a všemi dalšími prvky dle zákona
 Cyklistická přilba, sluneční brýle, cyklistické rukavice, láhev na pití, malý cyklobatůžek
 Cyklistické sportovní oblečení i do špatného počasí, plavky, cyklopláštěnka
 Přezůvky do penzionu, dvoje boty pro případ promoknutí
 Opalovací krém, léky, náhradní duše, nářadí na základní opravy, pumpička,
 Poznámkový blok, propiska, hudební nástroj, společenské hry, kapesné (na obědy), občanský
průkaz, telefon s kreditem (paušál), kartička pojištěnce
Zákaz: Alkohol, cigarety, elektrické spotřebiče
Doporučení: Zabalte si do batohu na obě ramena pro případ přejezdu se zavazadlem na kole. V případě
vlastní dopravy upozorňuji, že vjezd automobilem do CHKO, kde stojí penzion, není možný.

Dne 7. května 2018 proběhne zkušební jednodenní cyklistický výlet povinný pro všechny účastníky
kurzu. Na tento výlet si vezměte stejné kolo, které budete mít na kurzu. Dále pak svačinu, pití a
přiměřené oblečení dle počasí. Přilba je povinná!
Sraz účastníků: 9:00 hod. na benešovském nádraží

Mgr. Jan Hendrych, v. r.
vedoucí kurzu

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Svým podpisem potvrzuji, že ……………………………………………..…(jméno), narozen(a) ………………………..
nemá nařízenou karanténu, zdravotnický dozor a ani nepřišel/la do styku s nakažlivou chorobou.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

SOUHLAS RODIČŮ S ÚČASTÍ NA KURZU
Svým podpisem potvrzuji, že ……………………………………………..…(jméno), narozen(a) ………………………..
1. je v dobrém zdravotním stavu. Uveďte zde případné choroby, alergie apod. :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. má odborně zkontrolované a seřízené kolo.
3. V případě porušení školního řádu, ubytovacího řádu či dalších předpisů může být žák(yně)
vyloučen(a) z kurzu a na vlastní náklady pojede domů bez možnosti finanční náhrady.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

