zatlaják 2016
zahajovací kurz 1. ročníků
5.9. – 10.9.
První dny na Zatlance naše studenty čeká netradiční
program v srdci Vysočiny.
Naším cílem je nabídnout co nejlepší podmínky pro
vytvoření nového kolektivu, seznámení s třídními učiteli a
ostatními pedagogy gymnázia.
Věříme, že společným pobytem na konci léta přispějeme
k úspěšnému vykročení do studia Na Zatlance.
K ubytování slouží 2-8 lůžkové chatky a pokoje v centrální budově se základním vybavením + WC, umývárny s teplou vodou jsou
společné ve středisku. K dispozici jsou i vytápěné prostory pro sušení v případě nepřízně počasí.
Stravování je hromadné, jídlo 3x denně jednotné pro všechny (prosíme o upozornění na individuální výjimky v jídelníčku ze
zdravotních důvodů). Čaj k dispozici po celý den.

Program kurzu klade specifické nároky na vybavení studentů, které umožní plnohodnotné zapojení studentů do
pestré nabídky programu kurzu. S předstihem bychom Vás poprosili o zajištění níže uvedeného:

-

KOLO: nejlépe horské či trekové (příp. kolo na prašné cesty)
o kolo musí být v dobrém technickém stavu (doporučuji využít služeb servisu)
o
o

- (funkční brzdy, nafouknuté pneu, seřízené přehazování, utažená řidítka atd.)
náhradní duše + základní nářadí (především u atypických šroubů) + zámek na kolo,
blikačka a přední světlo (pro večerní volitelné programy - nepovinné)

o PŘILBA!!! povinná pro účast na cyklistickém programu
V případě, že se Vám nepodaří zajistit kolo, studenti se zúčastní náhradního programu.

-

OBLEČENÍ
o oblečení do přírody v dostatečném množství i pro případ deště a chladného počasí
o vhodná obuv (pohyb v lese, na louce a mokru, pěší výlety, cyklistika atd...)
- doporučuji: pohorky, 2x tenisky (botasky), sandály a pantofle popř. holinky

o šátek (pro herní účely), čepice na sluníčko, pláštěnka, repelent
o věci na spaní i pro případ chladných nocí. (popř. rezervní deka či spacák, lůžkoviny jsou)
-

VÝTVARNÉ POTŘEBY a ostatní
- psací potřeby: propiska, tužka, pastelky a fixy základních barev
- lepidlo na papír, izolepa, sešit na poznámky
- baterka, provázek, hudební nástroj (kdo má)

Cena kurzu 3500,- Kč
představuje náklady na dopravu, program, instruktory, ubytování a stravu. Cca 100,- Kč bude využito na náklady související
s materiálním zabezpečením kurzu (sportovní materiál bude využíván i během školní výuky).

V případě Vašeho souhlasu s výší ceny prosíme o zaplacení celé částky nejpozději do 15. 8. 2016.
(V případě že Vám bude více vyhovovat platbu rozdělit. Uhraďte zálohu 2000,- do 31.7. a doplatek 1500,- do 15.8.)
UPOZORNĚNÍ:
Hlavní město Praha může finančně přispět na výdaje související s tímto kurzem. Tato možnost je nabízena těm rodinám, které pobírají „státní
přídavek na dítě“. Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte e-mailem ředitelku školy, to do 30. 6. (jitka.kmentova@zatlanka.cz).

Dále prosím o poskytnutí informací o zdravotním omezení, případně o seznam pravidelně užívaných léků.
Adresa střediska: Rekreační středisko Kletečná, Kletečná 72, 396 01 Humpolec
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Veškeré aktuální informace na: www.zatlanka.cz , radek.bily@zatlanka.cz

