
Škola v přírodě – Pec po Čerchovem
Hotel Lesana

adresa: Pec 87, Domažlice 344 01

21. - 28. 5. 2016

Odjezd: 21.5.2016  sobota čas: 7:30 Resslova ul. u křižovatky s Karlovým náměstím 
( výstup metra B u ČVUT mapa na konci dokumentu )
Sraz: 7:15
Příjezd: 28.5.2016 sobota
čas: kolem 13 hod./ bude upřesněno včas

S sebou:

 2 x sportovní oblečení na pobyt v lese, šortky, lehká bunda, 
 tenisky, pevné turistické  boty na výlety
 pláštěnka, batůžek na výlet
 oblečení na pobyt na chatě:

o tepláková souprava
o 4x tričko s krátkým rukávem
o 2x tričko s dlouhým rukávem
o mikina 
o 6x spodní prádlo / rezerva
o ponožky
o plavky
o přezutí, pyžamo
o vak na špinavé prádlo
o toaletní potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, ručník, krém, krém na opalování, 

kapesníky, hřeben, pomáda na rty, šátek, brýle, ochranný prostředek proti 
klíšťatům)

o penál, blok na malování a psaní, karty, hru, knihu, kapesné ( kapesné podle 
vašeho zvážení do zvlášť označené obálky )

o láhev na pití pro pobyt venku a výlety 
o učebnice: M, Čj + Ps, VL, Př 

Věci zabalte do kufru.
Nedávejte dětem cenné věci a telefon. Jedeme do přírody hrát hry v přírodě.

Prohlášení o souhlasu s výjezdem dítěte ( formulář na konci dokumentu) odevzdejte do středy
18.5.2016 do školy spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti ( potvrzené dětským 
lékařem, platí 1 rok )

Do obálky se jménem vložte ( vybereme u autobusu 21.5. ):
 -potvrzení o bezinfekčnosti s datem 21.5.2016 ( formulář na stránkách školy )
 -léky, pokud dítě nějaké bere/ originálně zabalené, podepsané
 -kopii kartičky pojišťovny
Obálku předejte u autobusu. 



Storno podmínky:

 50% z ceny pobytu při zrušení účasti min. 21 dní před zahájením pobytu;
 75% z ceny pobytu při zrušení účasti min. 14 dní před zahájením pobytu;
 85% z ceny pobytu při zrušení účasti 7 dní před zahájením pobytu;
 100% z ceny pobytu při zrušení účasti 2 dny a méně před zahájením pobytu.

Foto budeme pravidelně vkládat na rajče, odkaz dbdržíte mailem.

Kontakt: 4.A Kešnerová, 777 043 262 – po dohodě mailem/ signál je mimo hotel.



       

   Prohlášení zákonných zástupců

souhlas s výjezdem 
___________________________________________________________________________

Jméno žákyně/žáka: …………………………………………………………….., tř. ……….

Souhlasím s výjezdem dcery/syna na školu v přírodě v Hotelu Lesana - Pec Pod Čerchovem
   

 konané ve dnech:  21. - 28.5. 2016

1. Pokud by mé dítě závažným způsobem porušilo řád zotavovací akce, na vyzvání 
pedagogického dozoru si dítě odvezu na vlastní náklady.

2. Tel. čísla, na kterých budu k dosažení během pobytu dítěte na zotavovací akci:

……………………………………………………………………………………………….

V Praze dne ………………....... 

  Podpis zákonného zástupce

 …………………………………                                                     


