
Adaptační kurz 1.C 

Termín a místo konání: 8. – 11. 9. 2021 Telnice 

Odjezd: 8. 9. od budovy I v 8:00 

Příjezd: 11. 9. k budově I v odpoledních hodinách 

Čas odjezdu a příjezdu bude upřesněn na začátku září. 

Kontaktní osoby: Mgr. Vendula Macková (třídní učitelka), Mgr. Soňa Kiezlerová 

Ubytování:  

Chata u vleku, Telnice v Krušných horách. Ubytování ve 2 – 6 lůžkových pokojích, které jsou 

turistického charakteru. WC a sprcha jsou společné na chodbě.  

Cena s dopravou Kč 3000,- (záloha) 

3x ubytování Chata u Vleku, 3x plná penze včetně pitného režimu a svačin, personální 

zajištění (po celou dobu bude přítomen instruktor + další instruktoři při organizaci aktivit). 

Kompletní programové zajištění společností Adventure company. Doprava autobusem. 

Případný přeplatek či nedoplatek bude vyúčtován po skončení akce. 

Program: 

1 .den. Odjezd od školy, cestou zastávka na řece Ohři, představení programu a instruktorů 

žákům, program na vodě. Příjezd do Telnice, ubytování, odpoledne seznamovací hry - 

Icebreakers. 

2. den. Sportovní dobrodružná týmová hra X Týmové a komunikační aktivity a hry. 

3. den. Návštěva hornických památek UNESCO v Krupce, během dne doplněn o týmové 

programy s tematikou historické těžby. Večer Táborák, „Survival" - dobrodružná hra. 

4. den. Výlet cestou domů do skalního města Tiské stěny v Českosaském Švýcarsku, 

ukončení a zhodnocení programu. 

Co s sebou: 

vhodné oblečení na ven, pohodlnou obuv vhodnou do terénu do každého počasí, plavky a 

boty do vody, přezůvky, pyžamo a oblečení na chatu, hygienické potřeby, ručník, větrovku, 

ev. pláštěnku, kapesné dle uvážení, kartičku zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti, 

potvrzení o bezinfekčnosti – nutné odevzdat před odjezdem autobusu. 

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 8. – 11. 9. 2021. 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.  

Alergie a jiné zdravotní potíže: ________________________________________________ 

Telefonický kontakt na rodiče: _________________________________ 

V(e) __________________________ dne _________________________ 

Podpis zákonného zástupce: ___________________________ 


