ADAPTAČNÍ POBYT – budoucí 6. C – RZ VYHLÍDKA
Třída: 6. C (rok 2017/2018)
Termín: 11. 9. – 14. 9. 2017
Sraz před hlavním vchodem ZŠ: 11. 9. 2017 (pondělí) v 9.00. Poté odjezd MHD do Češkovic (RZ
Vyhlídka).
Příjezd: ve čtvrtek 14. 9. 2017 v odpoledních hodinách. Bude upřesněno v měsíci září. Sraz opět před
hlavním vchodem budovy ZŠ.
Cena soustředění: 2000,- Kč. V ceně zahrnuto ubytování, doprava, strava, pitný režim a případné další
náklady (vstupy, materiál apod.). Případné nevyčerpané finance budou rozpočítány a
vráceny.
Pobyt uhraďte: do 30. 6. 2017 zálohu 1000,- Kč - orientační termín, akceptujeme pozdější platby.
do 30. 7. 2017 doplatek 1000,- Kč
Popř. celou částku najednou.
Platit lze převodem na číslo účtu školy 52439621 / 0100.
Do pole pro variabilní symbol uvádějte vždy rodné číslo dítěte bez koncovky za lomítkem!!!
Dále uveďte do poznámek celé jméno dítěte a třídu, do které dítě bude nastupovat – tzn. 6. C.
Platit lze přímo u hospodářky školy, paní Marty Kinclové, která vystaví doklad o zaplacení.
Na požádání škola vystaví doklad o zaplacení pro zaměstnavatele.

Informace

Ubytování: Rekreační zařízení Vyhlídka: http://www.vyhlidka-blansko.cz/409-o-nas.aspx
Strava:

Plná penze (5 x denně ), začínáme obědem a končíme obědem.

Vybavení: Sportovní oblečení i do chladného počasí, šusťáky nebo tepláky na převlečení, přezůvky, 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 svačinku.
Kapesné na drobné nákupy.
Zavazadlo: batoh na záda!!!!!! Nikoliv kufr na kolečkách. Budeme cestovat MHD a vlakem, tak aby byly
děti schopny v pohodě tuto cestu zvládnout i se zavazadlem a užít si ji ☺. Kufry na kolečkách jsou
nevhodné z hlediska nutnosti rychlého nastupování a vystupování do různých úrovní dopravních prostředků.
Z Blanska je již domluven odvoz zavazadel přímo do RZ Vyhlídka. Takže děti budou cestovat z Blanska na
místo určení bez zátěže.
Před odjezdem odevzdat v podepsané obálce: 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 (pouze v pracovní době). Mgr. et Mgr. Táňa Novotná.
Adresa: Rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 158, 678 01 Blansko.
Telefon: 516 415 080. Mobil: 733 745 329, 734 231 886.

