Pokyny k adaptačnímu kurzu 2021 – 1. ročník
Místo: Rekreační areál Zbraslavice
Termín: 15. 9. – 17. 9. 2021
Sraz: ve středu 15. 9. 2021
v 8:00 u školy OA Neveklov nebo
v 8:30 naproti benzínce OMV u nádraží ČD v Benešově (odstavná plocha)
Příjezd: v pátek 17. 9. kolem 14 h do Benešova, v 14:30 do Neveklova
Doprava: vlastním autobusem tam i zpět
Předpokládaná cena: 2.000 Kč – bylo možné uhradit již o prázdninách, pokud nemáte, uhraďte na účet školy do 15. 9. 2021
účet: 6015-321910339/0800, variabilní symbol: 44444
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno studenta
Ubytování: Rekreační areál Zbraslavice, 2 noci v chatičkách nebo ve srubu, s sebou spací pytel a polštářek
Strava: plná penze ve středisku, začínáme obědem, končíme obědem
Vybavení:

průkaz totožnosti, průkazka zdravotní pojišťovny, roušky do společných prostor
sportovní oblečení: kraťasy, tepláky; vhodná i teplejší varianta
nepromokavá bunda nebo pláštěnka pro případ deště
doporučena i zimní čepice (kulíšek)
trička, ponožky, spodní prádlo, teplé spodní prádlo
sportovní obuv (s ne úplně hladkou podrážkou)
potřeby pro osobní hygienu
osobní léky
psací potřeby, sešit

Účastníkům kurzu je doporučeno nebrat s sebou mobilní telefony a elektronická zařízení a užít si několik dní off-line.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ STUDENTA/STUDENTKY
Prohlašuji, že můj syn – moje dcera ..…………………... narozen/a ……….
ze třídy ………. se zúčastní adaptačního kurzu v termínu 15. 9. – 17. 9. 2021, místo konání rekreační areál Zbraslavice s mým
souhlasem.

Prohlašuji, že student(ka)

umí / neumí plavat. (nehodící se škrtněte)

Potvrzuji, že zdravotní stav studenta/studentky je dobrý a umožňuje zúčastnit se adaptačního kurzu bez omezení. *

Stravovací omezení: (např. bezlepková dieta, vegetariánská strava apod.)
Žádné

Dne


Vypište: ..........................................................................................................................................................
podpis zákonných zástupců

Pokud zákonný zástupce nepodepíše tento bod prohlášení, je nutné sepsat veškeré zdravotní potíže (zejména užívané léky,
srdeční vady, jakýkoli druh alergií a podobné) a tento soupis předat třídnímu učiteli.

