
               SPORTOVNÍ KURZ CHORVATSKO 2018 
                      Premantura  21.9. – 30.9. 2018  pro třídy 3.A a 7.SA 
 
 
V souladu s platnými předpisy organizuje PKTV ve spolupráci s CK Tempus Style, s.r.o. pro studenty tříd 
7.SA a 3.A  sportovní a turistický kurz. Náplní kurzu je pěší turistika, kanoistika, cykloturistika, sportovní hry, 
plavání, kondiční a kompenzační cvičení. 
Místo: Mobilhome v městečku Premantura na jižním cípu Istrijského poloostrova v Chorvatsku. 
Doprava: prostorným autobusem, trasa má asi 960 km km. Odjezd v pátek 21.9.2018 ve 20.00 hod. od 
budovy školy, návrat nejpozději v neděli 30.9.2018 dopoledne k budově gymnázia. 
Zdravotní služba: zajištěna 
Pedagogický dozor a výuku: zajišťují učitelé Gymnázia, včetně nočního dozoru. 
Finanční krytí:    cena  6160.- Kč zahrnuje poplatek za ubytování, dopravu z Českého Těšína a zpět, 
sedmidenní polopenzi, pobytovou taxu účastníka, komplexní pojištění v případě úrazu, léčebného pobytu, 
ztráty nebo způsobené škody. 
Částka bude poukázána na účet školy za použití osobního kódu každého účastníka.  První záloha 2000.- Kč 
bude zaplacena  do pátku 18.5.2018. Celková výše bude doplacena postupně nebo jednorázově za použití 
variabilního kódu žáka nejpozději  však  do pátku 24.8.2018.  Číslo účtu školy 246963691/0300. 
Variabilní kódy žáků, číslo účtu školy a další informace budou zveřejněny na webu Gymnázia.  
V případě neuhrazení zálohy do pátku 18.5.2018, bude žák brán pouze jako náhradník!! 
Přihlášky a souhlas rodičů: vyplněný formulář odevzdá každý účastník  vedoucímu kurzu do pátku 
20.4.2018.  
Ubytování: jsou k dispozici  mobilhomy typu 2+2, každý mobilhome je vybaven koupelnou, WC, kuchyní se 
základním nádobím, ledničkou a chorvatskou televizí. K mobilhomu patří terasa se sedacím nábytkem. 
Klimatizace je za poplatek 5E/den. 
Stravování: v ceně je zahrnuta sedmidenní polopenze (připravená po dohodě s vedoucí ŠJ GMCT), která je 
tvořena kontinentální snídaní a večeří o dvou chodech (polévka a hlavní jídlo). Stravování začíná sobotní 
večeří a končí sobotní snídaní + balíčkem na cestu. Obědy a svačiny si připravujeme z vlastních zdrojů 
samostatně za použití kuchyňského zařízení v mobilhomech. Doporučené potraviny: zelenina, ovoce, 
trvanlivý salám, polévky, sýry, pečivo, chléb,vejce, koncentráty nápojů, čaj, káva, vitamíny, atd.  V kempu je 
denně k dispozici prodejna potravin, pečiva, zeleniny a nápojů.  V autobusu bude možnost nákupu nápojů 
za Kč až do vyčerpání zásob. 
Sportovní materiál: většina materiálu bude použita ze školního skladu. K cykloturistice a k základům vodní 
turistiky budou zapůjčena horská kola, kanoe (za poplatky v kunách).  
Je nutné používat cyklistickou přilbu!! 
Co vzít s sebou ještě: platný cestovní doklad (občanský průkaz), evropský průkaz zdravotního pojištění, 
osobní léky, zdrav.pomůcky, finanční hotovost ( 200.-Kč - půjčovné kol, 200.-kč – půjčovné lodí, 700.- Kč 
pro  výlety lodí a busem). Další chorvatskou měnu podle vlastního uvážení, nároků a možností. Opalovací 
krém, brýle, pokrývka hlavy, plavky, sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, deka na pláž, lehkou obuv do 
vody, hygienické potřeby, malý batoh (pro dvojici), svetr, teplé prádlo, ponožky, trička, fotoaparát. Čistící 
prostředky, šňůru, kolíčky, prací prostředky .  Společenské hry pro případ nepřízně počasí. Vše nabalte do 
kufru velikosti max. 70x40x30. Je prostorově úspornější než krosna či batoh, autobus má omezený 
zavazadlový prostor. Příruční zavazadlo s nápoji, svačinou a s věcmi na cestu si vezměte do autobusu.  
Neberte na kurz: cenné předměty, šperky, vysoký obnos peněz, magnetofony, balenou vodu, žehličky  
a další nepotřebné a objemné předměty. 
Během celého kurzu platí přísný zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek! 
 
 
 
 
 



 Další informace: 

 na turistickém kurzu platí školní řád Gymnázia 

 před odjezdem budou studenti průkazně seznámeni s bezpečnostními pravidly pobytu   
v zahraničním prostředí TSK 

 potvrzení o bezinfekčnosti odevzdají všichni studenti před odjezdem 

 všichni studenti předloží lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat STK 

 v případě změny pracovně-právních a školských předpisů mohou nastat změny v STK 
 
Doplňující  informace podá vedoucí kurzu studentům na schůzce, rodičům osobně či telefonicky na  
tel. 776585603 , vlcekm@gmct.cz 
 
V Českém Těšíně 6. dubna 2018                                           
                                                                                                                       Mgr. Martin Vlček 
                                                                                                              
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

       Závazná přihláška a souhlas rodičů se zařazením dítěte na sportovně-turistický    
                                            kurz v Chorvatsku  21. - 30. září 2018 
 
Souhlasím s účastí mého syna/dcery …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum nar. ………………………… Bydliště………………………………………………………………………………………………….… 
 
Dostal jsem informace o náplni zahraničního výjezdu, o předpokládané dopravě a stravování. Jsem 
informován o způsobu financování a souhlasím s ním. Další poplatky (např. příspěvek na výlet) zaplatím 
podle pokynů školy. Prohlašuji, že mé dítě má platný cestovní doklad. Telefonní čísla, na kterých se s námi 
můžete po dobu zahraničního výjezdu kontaktovat: 
 
Tel rodiče: …………………………………    ……………………………  Tel. dítěte:……………………………………………………… 
  
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby zahraničního výjezdu ve smyslu zákona  
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  
Jsem si vědom/a toho, že na zahraniční výjezd nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být 
tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit jiné žáky. Upozorňuji na tyto zdravotní 
problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  
 
(astma, alergie, …) ……………………………………………………………..………………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
V ………………………… dne …………………  
 
 
 
                                         Podpis zákonného zástupce žáka:……………………………………………...................... 

mailto:vlcekm@gmct.cz

