ADAPTAČNÍ KURZ
Termín: 5. 9. – 7. 9. 2018
Místo: Černý potok
Odjezd: ve středu 5. 9. 2018, čas bude upřesněn
Návrat: v pátek 7. 9. 2018, čas bude upřesněn
Cena: 1200,-Kč (ubytování v chatkách, strava, organizovaný program, cesta autobusem), můžete uhradit již v červnu,
nejpozději však 4. 9. 2018
Potřebné doklady: závazná přihláška – odevzdat do 22. 6. 2018,před odjezdem - souhlas s účastí na kurzu, prohlášení
o bezinfekčnosti (nesmí být starší než dva dny, nejlépe s datem odjezdu) , potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
dítěte, kartička pojišťovny
S sebou: spacák, sportovní oblečení na tři dny, sportovní obuv ( i náhradní), nazouváky, boty do vody, spodní prádlo,
hygienické potřeby, ručník, kšiltovku, psací potřeby a papír, baterku, pláštěnku, gumové holínky, šátek, plastovou láhev
na pití 0,5l, menší batůžek, plavky, repelent, léky, pokud nějaké bere (nahlásit p. uč.), kapesné dle uvážení – je
k dispozici bufet
- pokud možno, nedávat dětem drahé věci – mobilní telefony, tablety apod.
- ve středu začínáme obědem, proto, prosím, dejte dětem menší svačinu na dopoledne, v pátek obědem končíme
Děkuji
Jméno dítěte……………………………………………………………

Podpis rodiče:………………………………………………………..
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