Vodácký kurz – Vltava 2018
V souladu s platnými předpisy organizuje PKTV ve spolupráci s CK Tempus Style, s.r.o. pro
studenty tříd 6.SA a 2.A vodácký kurz.
Termín: 11. – 14.9.2018
Ubytování: Kemp Nové Spolí Český Krumlov – ve vlastních stanech
Stravování: CK zajistí jedno teplé jídlo denně. Oběd či večeři, dle domluvy a aktuálního
programu. V kempu je bistro a studenti budou mít příležitosti navštívit i restaurační zařízení.
Doprava: Autobusem, zůstává v místě pobytu
Pedagogický dozor a výuku: zajišťují učitelé Gymnázia, včetně nočního dozoru.
Finanční krytí: 2650 Kč - obsahuje dopravu, ubytování, zapůjčení lodí – vest – přileb,
pojištění, stravování a služby průvodce – delegáta CK
Částka bude poukázána na účet školy za použití osobního kódu každého účastníka a za
použití variabilního kódu žáka nejpozději však do pátku 22.6.2018. Číslo účtu školy
246963691/0300.
Variabilní kódy žáků, číslo účtu školy a další informace budou zveřejněny na webu Gymnázia.
Přihlášky a souhlas rodičů: vyplněný formulář odevzdá každý účastník vedoucímu kurzu do
pátku 4.5.2018.
Co vzít s sebou ještě: platný doklad (občanský průkaz), evropský průkaz zdravotního
pojištění, osobní léky, zdrav.pomůcky, finanční hotovost (pro další stravování), spacák,
karimatku, brýle, pokrývka hlavy, plavky, sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, lehkou obuv
do vody, hygienické potřeby, teplé prádlo, ponožky, trička, fotoaparát.
Neberte na kurz: cenné předměty, šperky, vysoký obnos peněz.
Během celého kurzu platí přísný zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek!
Další informace:
 na vodáckém kurzu platí školní řád Gymnázia
 před odjezdem budou studenti průkazně seznámeni s bezpečnostními pravidly
pobytu
 potvrzení o bezinfekčnosti odevzdají všichni studenti před odjezdem
 všichni studenti předloží lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat STK
Program:
1.den.
– v časných ranních hodinách odjezd z Českého Těšína do Českého Krumlova
- ubytování
- dopoledne základní vodácký výcvik na řece v kempu
- odpoledne sjezd úseku / Zátoň/ - Nové Spolí cca 11 km
2.den
- prohlídka Českého Krumlova
- Sjezd úseku Český Krumlov - Zlatá koruna cca 17 km
3.den
- sjezd úseku Zlatá koruna – Boršov nad Vltavou cca 20 km
4.den
- balení tábořiště
- sjezd úseku Vyšší Brod – Rožmberk cca 10 km
-návrat do Českého Těšína kolem 22. 00 hod
Dle fyzických dispozic je možné s programem operativně manipulovat, totéž v případě
nepřízně počasí.
Doplňující informace podá vedoucí kurzu studentům na schůzce, rodičům osobně či telefonicky na
tel. 776585603 , vlcekm@gmct.cz

Závazná přihláška a souhlas rodičů se zařazením dítěte na vodácký kurz ve
dnech 11. – 14. 9. 20018
Souhlasím s účastí mého syna/dcery……………………………………………………………………………………….
Datum nar………………………….. Bydliště……………………………………………………………………………………..

Dostal jsem informace o náplni vodáckého kurzu, o dopravě a stravování. Jsem informován o
způsobu financování a souhlasím s ním. Telefonní čísla, na kterých se s námi můžete po dobu
výjezdu kontaktovat:
Tel. rodiče: ………………………………………………… Tel. dítěte: ………………………………………………………..
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby kurzu ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Jsem si vědom/a toho, že na vodácký kurz 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:……………………………………………......................

