Adaptační kurz 1. B a 1. I
Termín: 7. - 9. 9. 2020
Odjezd: pondělí 7. 9. 2020 v 9.00 (sraz před školou - budova I v 8.30)
Příjezd: středa 9. 9. 2020 v dopoledních hodinách k budově I SŠIS
Ubytování:
Hotel Kubát
Benecko 37
Benecko 512 37
www.hotelkubat.cz
Strava: polopenze (2x snídaně, 2x večeře, 1x balíček s sebou na celodenní výšlap)
Večeře se skládá z polévky a hlavního jídla. Jídlo začínáme večeří.
Doprava: společně autobusem
Cena: 1.300,- Kč (úhrada do poloviny srpna 2020 na účet, který bude zaslán v informačním dopise
poštou, či emailem)
Po skončení akce a konečném vyúčtování bude případný přeplatek žákům vrácen.
Program:
pondělí 7. 9.: po ubytování vycházka po okolí (rozhledna Žalý), v 19:00 přednáška
Krkonošském národním parku (přednášejícím je odborný pracovník KRNAPu)
úterý 8. 9.: celodenní výlet (túra) dle počasí (na přesné trase se ještě domluvíme),
v podvečerních hodinách společné hry (každá třída odděleně)
středa 9. 9.: balení, úklid, odjezd domů v 10.00
Co s sebou: vhodné oblečení na ven, pohodlnou obuv vhodnou do terénu do každého počasí,
přezůvky, pyžamo, oblečení na chatu, hygienické potřeby, ručník, větrovku, ev. pláštěnku, kapesné a
mlsání dle uvážení, kartičku zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti, potvrzení
o
bezinfekčnosti.
Dětem je zakázáno s sebou vozit a požívat během školní akce alkoholické a energetické nápoje!!!
Zákaz platí rovněž pro kouření, popř. jiné omamné látky.
Nedoporučujeme brát s sebou větší finanční obnos či cenné věci. Za ty si každý ručí sám.
Žádáme rodiče o informace o případných zdravotních omezeních žáků nebo o lécích, které musí
pravidelně brát.

NÁVRATKA – adaptační kurz
Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera_______________________________ zúčastnil/a
školní akce ve dnech 7. – 9. 9. 2020.
Jsem si vědom/a toho, že v případě závažného porušení kázně nebo v případě onemocnění či
úrazu svého syna/dceru osobně vyzvednu v místě ubytování.
Telefonický kontakt na rodiče:_________________________________
V(e)__________________________dne_________________________

________________________
Podpis rodičů

o

