NABÍDKA KURZŮ PRO 3. ROČNÍKY 2017
Sportovní kurzy v přírodě pro 3. ročníky.
Pro školní rok 2016 / 2017 jsme pro Vás připravili následující nabídku kurzů Gymnázia Na Zatlance:

I.a. VODÁCKO TURISTICKÝ KURZ








I.b. VODÁCKO CYKLISTICKÝ KURZ








TERMÍN 15.-19.5.2017
SÁZAVA + okolí
splouvání řeky Sázavy (kanoe, rafty), pěší turistika, sportovní a deskové
hry
program je možné upravit dle počasí
ubytování v chatkách v kempu
cena cca 2200,- Kč
přihlášky se zálohou 500,- Kč od 6. do 14.2.2017 (prof. Karásková)

15 míst

TERMÍN: 15.-19.5.2017
SÁZAVA + okolí
splouvání řeky Sázavy (kanoe, rafty), cykloturistika (možnost půjčení kol
na místě)
program je možné upravit dle počasí
ubytování v chatkách v kempu
cena cca 2200,- Kč
přihlášky se zálohou 500,- Kčod 6. do 14.2.2017 (prof. Moravec)

II. VODÁCKÝ KURZ VLTAVA







20 míst

30 míst

TERMÍN: 915.-19.5.2017
klasické vodácké putování po VLTAVĚ
táboření v přírodě (kempy + tábořiště)
návštěva hradu Rožmberk
cena cca 2200,- Kč
přihlášky se zálohou 500,- Kč (prof. Hrbek, Bílý )od 6. do
14.2.2017

III. VODÁCKO TURISTICKÝ KURZ








IV. HORSKÁ TURISTIKA

cca 20 míst

30 míst

TERMÍN: 15.-19.5.2017
VLTAVA (Zlatá Koruna) + okolí
2 dny splutí Vltavy (kanoe, rafty) + celodenní pěší výlety
ubytování v chatkách v kempu Zlatá Koruna
sjíždění Kleťe na koloběžkách
cena cca: 2200,- Kč
přihlášky + záloha 500,- (prof. Damašková, Kimlová) od 6. do 14.2.
2017

 TERMÍN: druhá polovina června 2017
 jednodenní túry v horách (Slovensko)
 spaní v penzionu
 cena cca 3000 - 3500,- Kč
 přihlášky a záloha 500,- Kč (prof. Moravec)od 6. do 14.2.2017

TERMÍN KURZŮ: 15.-19.5.2017

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ S ÚČASTÍ STUDENTA NA SPORTOVNÍM KURZU,
s ORGANIZACÍ A PODMÍNKAMI REALIZACE SPORTOVNÍHO KURZU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (prosím doplňte)
SPORTOVNÍ KURZ: …………………………………

CENA KURZU: …………………………..

MÍSTO KONÁNÍ: …………………………………….

TERMÍN KONÁMÍ: ………………………

(cena zahrnuje: dopravu, ubytování, instruktory, náklady na organizaci a materiál… viz náplň kurzu.)
jsem si vědom toho, že na sportovní kurz nemůže být vyslán student, jehož zdravotní stav by mohl být tímto
pobytem ohrožen a student, který by mohl zdravotně ohrozit jiné spolužáky.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly, organizací sportovních kurzů a stornovacími
podmínkami v případě odhlášení z kurzu. V případě porušení pravidel kurzu, zejména těch, která se týkají požívání
alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, beru na vědomí, že z kurzu mohu být vyloučen bez náhrady a na
vlastní náklady.
pravidla kurzu …. www.tvzatlanka.ic.cz )

Souhlasím s účastí na kurzu:
JMÉNO STUDENTA……………………….………, TŘÍDA …………,
Dne ……………………….

POZNÁMKA:

………………………….
podpis studenta

………………………………………………………………..
(podpis zákonného zástupce u studentů mladších 18. let)

