
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA                                     Tuto část  odevzdejte do školy nejpozději do: 15.3. 2020
---------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………………………………….

škola:…..…………………………………………………třída:…………………zdrav. pojišťovna:....………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………….…………………………………………………..

telefon:…………………………………………….. email: .…………………………………………………………………….

Storno podmínky
Jiný, než zdravotní důvod (minimálně 2 900 Kč) – vice info na webových stránkách (viz. níže)
Zdravotní důvod (nutné doložit kopii lékařské zprávy) - storno ve výši 2 900 Kč, zbytek částky bude vrácen po
ukončení pobytu- více info na webových stránkách.
Pojištění na storno pobytu v případě nemoci
V ceně pobytu je zahrnuto i pojištění na storno pobytu z důvodu nemoci. Toto pojištění
se vztahuje na zrušení pobytu z důvodu nemoci pouze před odjezdem a pro nárokování pojistného plnění je
potřeba lékařská zpráva. Pojišťovna poté vyplácí na účet rodičů až 80% výše storna.
Bližší informace ke storno podmínkám http://www.pobyty-pro-skoly.cz/skoly-v-prirode/informace-pro-rodice/

Deníky z pobytu
Každý den si můžete přečíst aktuální informace z předchozího dne. Dočtete se, jak vaše ratolesti tráví čas a zda
jsou spokojené. Stačí navštívit deniky.pobyty-pro-skoly.cz.

Závazně přihlašuji svého syna/dceru na: 

Jsem si vědom(a) toho, že na akci nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a
žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před
odjezdem.

Dále svým podpisem souhlasím uhradit eventuální škodu, kterou způsobilo mé dítě v dopravním prostředku nebo
v ubytovacím aj. zařízení, kde došlo k čerpání služby zajištěné dle smlouvy. Škodou se rozumí úmyslné poškození nebo
poškození z nedbalosti.

Zavazuji se k individuálnímu odvozu svého dítěte ze školy v přírodě před stanoveným termínem návratu, pokud to
budou vyžadovat zvláštní okolnosti, zejm. onemocnění.

Při odjezdu na zájezd odevzdám:
- průkaz zdravotní pojišťovny (kopii)
- potvrzení o bezinfekčnosti,
- léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání)

originál posudku od lékaře 

V dne

-------------------------------------------------------------------
podpis zákonných zástupců žáka

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Tato část zůstává zákonným zástupcům!
---------------------------------
Informace o společnosti pořádající Pobyt
Sportlines a.s. – středisko volného času, Květnového vítězství 938/79, Praha 4 – Háje, 149 00
IČ: 053 28 993, www.sportlines.cz, www.pobyty-pro-skoly.cz

Zálohu 2 900 Kč nutno zaplatit do 30. 3. 2020 na účet školy 284348366/0300 + VS žáka
Doplatek ve výši 490 Kč   nutno zaplatit do 30. 9. 2020 na účet školy 284348366/0300 + VS žáka

Souhlasím s uvedením sdělených osobních údajů pro potřeby zajištění výše uvedeného pobytu. Osobní údaje budou
zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob.

----------------------------------------------------
podpis zákonných zástupců žáka

Souhlasím s uvedením fotografií mého dítěte na portálu deníky-z-pobytu.cz za účelem aktuálních informací z
probíhající školy v přírodě v daném termínu.

---------------------------------------------------

podpis zákonných zástupců žáka

skupina A skupina B

7:45 snídaně snídaně

8:30 – 10:30 výuka plavání vyučování, přesnídávka

10:30 – 12:30 přesnídávka, vyučování výuka plavání

12:00 oběd, polední klid ukončení výuky plavání, 
oběd, polední klid

14:00 – 16:00 výuka plavní odpolední program

16:00 – 18:00 svačina, odpolední program výuka plavání

18:00 večeře ukončení výuky plavání

18:15 večerní klid večeře

19:00 – 20:00 večerní program večerní program

21:00 večerka večerka

Děti budou rozděleny na dvě skupiny po dvaceti. První den 2 hodiny plavání 14-
16 hodin  (skupina A), 16-18 hodin (skupina B). Skupiny se budou po 
každém dni střídat, př. A -> B a naopak. 

1. den: plavání/program

2.den:program/vyučování?/plavání

3.den:program/vyučování?/plavání

4.den:program/vyučování?/plavání

večer: program/vyučování?/plavání

5. den:program/vyučování?/plavání

6. den:snídaně, plavání/program, oběd 
vyhodnocení (diplomy), odjezd

Informace o pobytu
Termín: 22.10. – 27.10. 2020
Hotel Čertův mlýn, Špičák 132, 340 04 Železná Ruda
Cena ŠvP: 4 790 Kč
Z toho 1 400 Kč hradí škola.
Finální cena pro rodiče: 3 390 Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, ubytování, stravu 5x denně (vč. pitný režim),  2 plavecké instruktory, zdravotníka s  plně 
vybavenou lékárničku, 20 hodin lekcí plavání včetně plaveckých pomůcek. Lekce vedeny plaveckými lektory s MŠMT 
licencí., pojištění storna pobytu v případě nemoci Cena nezahrnuje: úrazové pojištění (30 Kč) a pojištění na ublížení na 
zdraví či věci 3. osobě. Cena je napočítaná na 40 dětí. V případě menšího počtu dětí bude cena přepočítaná.

http://www.pobyty-pro-skoly.cz/

