Vážení rodiče,
pro žáky 6. ročníků pořádá naše škola adaptační kurz, jehož cílem je
adaptace dětí jak v novém třídním kolektivu, tak i na 2. stupni základní
školy. Náplní tohoto kurzu jsou nejen pestré sportovní aktivity, ale i nácvik
komunikačních dovedností. Program připravují pracovníci, kteří se
specializují jak na mimoškolní aktivitu dětí, tak na problematiku adaptace
dětí v novém kolektivu.
Termín:

14 . 9. 2020 - 18. 9. 2020

Místo konání: Hotel Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory
Adaptační kurz realizuje: CK-Sport s.r.o., Mattioliho 4, Praha 10, 106 00
e-mail: skolniakce@ck-sport.cz, www.ck-sport.cz
Program: seznamovací hry, dobrodružné hry, icebreakers, dynamics,
noční hry, lukostřelba
a další…Veškeré aktivity budou realizovány pod vedením
odborných instruktorů.
Doprava:

autobusem

Cena:

3 700,- Kč

Částku 3 700,- Kč je třeba poslat na účet školy do 10. 9. 2019
Číslo účtu školy:

35-2000728359/0800 VS:

pro žáky 6. A

202061

pro žáky 6. B

202062

pro žáky 6. C

202063

Do kolonky „ zpráva pro příjemce“ je nutné zapsat AK – příjmení a
jméno dítěte
V ceně je zahrnuta: doprava, ubytování, pojištění proti úpadku a
odpovědnosti CK, pojištění žáků, strava formou plné penze + pitný režim,
program s instruktory, dohled zdravotníka, ohláška na hygienickou stanici,
dohled nočního vychovatele
Pobyt začíná obědem a končí snídaní.

Závaznou přihlášku v papírové podobě je třeba odevzdat
nejpozději do 4. 9. 2020 třídnímu učiteli. Závaznou přihlášku je
možné poslat i elektronicky na emailovou adresu příslušného
třídního učitele (viz www. školy – komunikace s veřejností). Je
nutné uvést jméno a příjmení dítěte.
Bližší organizační informace budou dětem rozdány do 8. 9. 2020

Závazná přihláška
Přihlašuji/nepřihlašuji naši dceru/syna
……………………………………………………… tř. …………………
na adaptační kurz pořádaný ZŠ Vodičkova.
V Praze dne …………………………………………….
Podpis zákonného zástupce.
……………………………………………………………
Souhlasím s tím, aby osobní údaje mého syna/dcery byly předány
pracovníkům CK-Sport, ubytovateli a pojišťovně, se kterou škola
bude uzavírat jak smlouvu, tak příslušnou pojistku.
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………

