
INFORMACE - POKYNY 

NA ADAPTAČNĚ-TURISTICKÝ KURZ 2021 PRO 6. A/B/C 

Termín:  15. – 17. září 2021 

Odjezd:  15. září v 8:00 hodin od školy – SRAZ V 7:30 HODIN! 

Příjezd: 17. září cca ve 14:00 hodin ke škole 

Doprava: autobus 

Místo:   Melchiorova Huť 

Cena:  záloha 1 200,- doprava, ubytování, strava – plná penze, pitný režim 

Program: turistické výlety po okolí 

orientace na mapě 

  nízká lana 

důvěřivé/kooperační hry  

  hry v přírodě 

společenské hry – diskotéka 

Odevzdat: podepsaný souhlas = prohlášení zákonných zástupců – v září 

potvrzení o zdravotní způsobilosti (lékařem) – včas přes prázdniny (potvrzení  

žáci využijí i na plavecký výcvik v rámci TV – listopad – leden) 

  bezinfekčnost – podepsaná rodiči, v den odjezdu 

 Pokud si žáky po návratu nebudou vyzvedávat rodiče, odevzdá žák (rodiče), 

že může odejít sám domů a že za něj rodiče přebírají veškerou právní 

odpovědnost. 

S sebou: kartičku pojištěnce! 

 nepromokavou bundu/pláštěnku 

 sportovní oblečení na 3 dny 

 pohodlnou sportovní obuv – 2x (do lesa) 

 přezůvky 

 hygienické potřeby 

  baterku     

  kapesné – možnost bufetu 

 

OBĚDY V DOBĚ KURZU BUDOU ODHLÁŠENY! 
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