ADAPTAČNÍ a SPORTOVNÍ POBYT Horní Bradlo
budoucí 6. A ve školním roce 2017/2018
Třída: 6. A (rok 2017/2018)
Termín: 3. 9. – 8. 9. 2017 (neděle – pátek)
Odjezd autobusem 3. 9. 2017 (neděle) v 9.00 hodin z parkoviště ZŠ Vejrostova.
Příjezd: v pátek 8. 9. 2017 mezi 12. – 13. hodinou na parkoviště ZŠ Vejrostova.
Cena soustředění: 2200,- Kč. V ceně zahrnuto využití všech prostor včetně sportovišť, ubytování,
dopravy, stravy, pitného režimu, využívání vyhřívaného venkovního bazénu. Úrazové
pojištění v rámci základní školy.
Pobyt uhraďte do: 30. 6. 2017 zálohu 1000,- Kč - orientační termín, akceptujeme pozdější platby.
do 30. 7. 2017 doplatek 1200,- Kč
Platit lze přímo u p. Kinclové nebo na účet školy 52439621 / 0100, variabilní symbol je třeba uvést:
7+rodné číslo dítěte (tzn. do VS napište číslo 7 a hned RČ, sedmička je identifikátor akce pro p.
hospodářku, rodné číslo je identifikátor žáka).
Na požádání škola vystaví doklad o zaplacení pro zaměstnavatele.

Informace

Ubytování: Rekreační zařízení RSA Tesla Horní Bradlo: http://www.modrovic.cz/
Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách klasického typu. Děti dostanou povlečení (v chatkách
jsou polštáře, deky, doporučujeme vzít s sebou vlastní spacák). V budově se nachází sociální
zařízení.
Strava:

Plná penze (5 x denně), začínáme obědem a končíme snídaní. Funguje zde bufet.

Vybavení: Sportovní oblečení i do chladného počasí, šusťáky nebo tepláky na převlečení, pantofle,
plavky, čepici, sluneční brýle, věci na sportování – kraťasy, trička, 2x sportovní obuv,
ponožky (více párů), pláštěnku, ručníky, pyžamo, toaletní potřeby, bavlněný šátek, krém na
opalování, baterku, společenské hry, psací potřeby (pastelky, fixy, nůžky, lepidlo) elastické
obinadlo, léky předepsané a užívané na doporučení lékaře. Na cestu tam: láhev s pitím,
trvanlivou svačinou. Kapesné na drobné nákupy.
Jelikož se jedná o sportovní soustředění, žáci potřebují potvrzení od lékaře o zdravotní
způsobilosti. Toto potvrzení platí rok, takže jej určitě ještě využijete.
Před odjezdem odevzdat v podepsané obálce: potvrzení o zdravotní způsobilosti,
prohlášení-potvrzení o bezinfekčnosti, telefonní čísla rodičů, průkaz pojištěnce (kopie)!!!
Důležité upozornění!!!! Pedagogický doprovod neodpovídá za případné ztráty nebo poškození
cenností (mobilní telefony, fotoaparáty, tablety, apod.).
Případné další dotazy zasílejte na emailovou adresu skol.psych@vejrostova.cz , popř. telefonicky 725
757 717. Mgr. et Mgr. Táňa Novotná. Kontakty: RSA Tesla Horní Bradlo Jaroslav Modrovič
Telefon: 469 338 179 - pondělí až pátek mezi 10°°- 20°°, v sobotu 12°° - 17°°
E-mail: rs.tesla@seznam.cz
Rekreační středisko TESLA, Vršov 53, Horní Bradlo, 539 53

