
ADAPTAČNÍ SEZNAMOVACÍ KURZ 

pro první ročníky 

  šk.rok 2020/21 
Přechod ze základní školy na gymnázium je velká událost. Pojďme si ji 

zpříjemnit a ulehčit společným startem v příjemném a neformálním prostředí 

mimo školu!  

Ve dvou dnech se seznámíte s novými spolužáky, s třídními učiteli, dozvíte se 

podstatné informace o chodu gymnázia, získáte nezapomenutelné společné 

zážitky a nová přátelství snad i na celý život😊  

Termín:  2.-3.9.2020 (středa - čtvrtek) 

Místo konání: Sportcentrum Doubí u Třeboně http://www.doubi.treb.cz/ 

Doprava:  zájezdový autobus 

Odjezd: sraz v 8:15 za budovou Jihočeského muzea v Dukelské ulici  

Návrat:  v cca 13:00 za budovou Jihočeského muzea v Dukelské ulici 

Cena:   ubytování, strava, doprava 650,-Kč  

Ubytování: ve srubech a bungalovech  

Strava:  snídaně, oběd, večeře + pitný režim na celý den 

S sebou: 

• Spací pytel 

• Kartička zdravotní pojišťovny či její kopie 

• Vhodné sportovní oblečení (odpovídající počasí) + pokrývka hlavy+ náhradní oblečení 

+ obuv pro mokrou i suchou variantu + obuv do tělocvičny 

• Teplé oblečení na spaní (chladné noci v září) 

• Pláštěnka/nepromokavá bunda 

• Hygienické potřeby, ručník, plavky 

• Roušky 

• Psací potřeby, notes, kniha 

• Drobné svačiny na doplnění stravovacího režimu (ovoce apod.) 

• Drobné kapesné (k dispozici malý bufet) 

Doporučení :  Nedoporučujeme brát s sebou větší obnosy peněz a elektroniku.   

Případné dotazy prosím směřujte na kludvikova@gymceska.cz či na třídní učitele.  

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

http://www.doubi.treb.cz/


Přihláška k účasti na seznamovacím kurzu pro studenty prvních ročníků:  

(Předat třídní učitelce) 

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. 2019, a 

zároveň potvrzuji, že je zdravotně způsobilý/á:  

 
      ______________________________________ 
 
 
 

 

 

Pokyny k platbě 

 
Způsob platby: číslo účtu:   249441469/0300  
specifický symbol:   02092020  
zpráva pro příjemce a plátce: Jméno Příjmení třída ( př. Jan Novák 1.S )  
Splatnost: do 31. 7. 2020 
  
Podmínky storna: do 1. září je možné ze závažných důvodů svou účast prokazatelně 

stornovat (na emailové adrese kludvikova@gymceska.cz. Při náhlém onemocnění je potřeba 

stornovat nejpozději jeden den před odjezdem, účtováno pak bude pouze ubytování a 

jízdné, cena stravného bude studentovi vrácena. 


