Základní škola Praha 13, Janského 2189
pořádá 1.6.– 10.6. 2018
zážitkový kurz v Chorvatsku

Zájemci o zážitkový kurz si mohou na vlastní kůži vyzkoušet život místních obyvatel a pod jejich
vedením poznat chov mušlí a kamenic, lov sardinek, kladení vrší a sítí dle starých tradic. Vycházku k
blízkému tunelu pro ponorku. Plánujeme výlety do různých letovisek. Jedeme na jih na poloostrov
Pelješac za stálým počasím a do soukromí s nutností vlastního vaření.
Termín 1.6. - 10.6. 2018. K dispozici nám budou domky na břehu moře 10-20 metrů od vody, každý s
vlastním molem. Osada o asi 10 domcích se jmenuje KABLI, leží na břehu stejnojmenné zátoky a není
zde kromě přístupové cesty žádná frekventovaná silnice, ale pozor - ani obchod, restaurace či noční
podniky. Pobyt je ideální pro děti a dospělé, kteří očekávají klid, krásnou přírodu a případně zábavu
mezi kamarády.
Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových pokojích. V domku pro cca 8 - 10 osob je vždy k dispozici vybavená
kuchyň a soc. zařízení. V každém ubytovacím místě předpokládám dozor jedné dospělé osoby, protože
jak již bylo avizováno děti si vaří samy. Dospělák je v roli konzultanta nikoli servisu. V místě
nečekejte žádné diskotéky, cukrárny, bary... Jedná se skutečně o nedotčenou přírodu a od místních
obyvatel se můžeme mnohému naučit. Hovoří anglicky a obstojně česky.

Cena za ubytování, dopravu, aktivity a výlety činí cca 5500,- Kč pro děti i dospělé.
Záloha 3000,- Kč do 20. března 2018.
!!! ZÁJEZD SE USKUTEČNÍ POKUD BUDE MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ Z NAŠÍ ŠKOLY 20 !!!

Fotografie www.skvelkaohrada.cz
Info: na tel: 724249283 (PaedDr. Jana Civínová)

Přihláška Chorvatsko 2018
Jméno

……………………….………………………..

RČ

………………………

Pas

………………………

Adresa …………………………………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna: …………………………….. Kód …………………….

E-mail ……………………………………..

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji,
že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné
domácnosti, karanténní opatření a též mi není známo, že by v posledních týdnech přišlo do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy.Jsem si
vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. Charakter
provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné skutečnosti o
zdravotním stavu, které vyžadují mimořádnou pozornost (například alergie, trvalé užívání léků apod.).
Alergie:………………………………………………………………………………………….
Trvalé užívání léků:……………………………………………………………………………..
Telefonní spojení na rodiče:…………………………………………………………………….

Prohlášení odpovědnosti za škodu
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za úmyslné škody, které dítě způsobí v době trvání
ozdravného pobytu na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji vzniklou škodu uhradit.

V Praze dne 1.6.2018

……………………………….
Podpis rodičů (zákon. zástupce)

