Adaptační kurz tercie
Datum konání: 2. – 4. 9. 2020
Místo konání: Penzion Melkus, Pec pod Sněžkou
Kontakt:
https://www.penzionmelkus.com/cs-cz
tel: +420 603 107 436
Pec pod Sněžkou 13
Pec pod Sněžkou
54221
Česká republika

Vedoucí kurzu: třídní učitelé, školní psycholožka
Sraz účastníků: středa 2. 9. 2020 v 8.30 hodin u školy, odjezd v 9.00 h.
Návrat: pátek 4. 9. 2020 cca ve 14.00 hodin ke škole

Záloha: 1500,- Kč
V ceně je zahrnuto:
• ubytování ve 2- 5lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a WiFi
• stravování – plná penze včetně svačin (začátek stravování ve St 2. 9. 2020 obědem a
konec v Pá 4. 9. 2020 obědem)
• obousměrná doprava objednaným autobusem
V ceně není zahrnuto:
• kapesné studenta
Informace pro rodiče:
Cílem kurzu je vytvoření dobré atmosféry v kolektivu, vzájemné poznávání studentů. Kromě
seznamovacích her budou zařazeny různé aktivity na prohloubení spolupráce mezi studenty. Každý
den budou probíhat hry pro celý kolektiv. V případě příznivého počasí bude zařazen pěší výlet.
Po dobu adaptačního kurzu se mohou studenti zdržovat pouze na místech určených vedoucími
kurzu. Je zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných látek, platí přísný zákaz kouření po
celou dobu trvání kurzu.
Jakákoliv zranění či zdravotní komplikace je nutné ihned nahlásit vedoucím kurzu.

Na adaptační kurz není dovoleno brát s sebou tablety a notebooky.
Za závaznou přihlášku na tuto akci bude považována úhrada zálohy ve výši 1500- Kč splatná ke dni 20.
8. 2020 na účet 632960237/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte, zpráva pro příjemce:
příjmení dítěte – adaptační kurz.
S sebou:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

kartičku zdravotní pojišťovny
potvrzení o seznámení s informacemi (odevzdat vedoucím kurzu)
prohlášení zákonného zástupce - prohlášení nesmí být starší než 1 den před odjezdem na kurz
(odevzdat vedoucím kurzu)
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – nutno nechat potvrdit lékařem! Lze použít i jiný
platný posudek, např. ze školy v přírodě… (odevzdat vedoucím kurzu, po návratu z kurzu
bude vrácen)
psací potřeby, sešit nebo blok
láhev na pití
sportovní a domácí oblečení, vhodnou obuv
léky osobní potřeby
kapesné

