Seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků
Přechod na gymnázium je velká událost. Nový kolektiv,
nové zážitky, nové objevy. Aby vše proběhlo co
nejlépe, organizuje naše škole dvoudenní seznamovací
kurz, na kterém se studenti navzájem lépe poznají,
zjistí podstatné informace o chodu gymnázia a co více
– naváží nová přátelství.
Jako místo pro tento kurz bylo vybráno Sportcentrum
Doubí, které se nachází jen pár stovek metrů za
Třeboní. Opatovický rybník, u nějž je kemp situován,
nabízí kromě krásného výhledu také různorodé
možnosti sportovního vyžití. Stejně tak je tomu i v areálu samotném – studenti si v něm kromě
seznamovací části programu mohou také zahrát různé sporty a účastnit se dalších společenských
aktivit.
Ubytování je zajištěno v prostorných chatkách, z nichž většina má vlastní sociální zařízení. V ceně
kurzu je zahrnuto také stravování – první den oběd a večeře, druhý den snídaně a oběd.
Do Doubí se přesuneme autobusem, který bude vyjíždět ve středu 5. září v 8:30 od JČM (sraz bude
v 8:15 před budovou školy – vchod od řeky - a společně se přesuneme na místo odjezdu), na stejné
místo se vrátíme druhý den v cca 14:00.
Základní informace:
Termín: 5. až 6. září 2018
Místo konání: Sportcentrum Doubí u Třeboně
Způsob dopravy: zájezdový autobus
Cena: 700 Kč (zahrnuje ubytování, stravu a dopravu, nezahrnuje případné vstupy)
S sebou:
-

vhodné oblečení (spíše sportovní) – triko, mikina, lehká bunda, kraťasy, dlouhé
kalhoty nebo tepláky, ponožky, pokrývka hlavy (např. kšiltovka, šátek), spodní prádlo

-

náhradní oblečení pro případ špatného počasí

-

obuv pro mokrou i suchou variantu, přezuvky do chatky - pláštěnku - flašku na pití spacák, prostěradlo, oblečení na spaní

-

hygienické potřeby, plavky, ručník

-

psací potřeby, knížku, karty

-

nebrat cenné věci či větší obnos peněz (stačí kapesné do 200 Kč na vstupné a drobné
občerstvení) - vše zabalené do vhodného batohu nebo tašky + malý příruční batůžek
na výlety

-

repelent, léky

-

kopii kartičky pojištěnce

Způsob platby: číslo účtu: 249441469/0300
specifický symbol: 05092018
zpráva pro příjemce a plátce: Jméno Příjmení třída ( př. Jan Novák 1.S )
Splatnost: do 30. 6. 2018
Podmínky storna: do 1. září je možné ze závažných důvodů svou účast prokazatelně stornovat
(na emailové adrese mstoudek@gymceska.cz). Při náhlém onemocnění je potřeba stornovat
nejpozději jeden den před odjezdem, účtováno pak budou pouze ubytování a jízdné, cena
stravného bude studentovi vrácena.

Přihláška k účasti na seznamovacím kurzu pro studenty prvních ročníků:
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________
Třída: _____________________________________________________________________
Kontaktní telefon na zákonného zástupce: ________________________________________
Má student/ka nějaká zdravotní omezení? ________________________________________
Užívá student/ka nějaké léky? __________________________________________________
Jsou u studenta/ky známa dietní omezení či specifické požadavky? _____________________
Nehodící se škrtněte: plavec / neplavec

Svým podpisem stvrzuji účast syna / dcery na seznamovacím kurzu, který je splatný do 30. 6. 2018, a
zároveň potvrzuji, že je zdravotně způsobilý/á:
______________________

