
 

 

 
Sportovně-zdravotní kurz 

3. A + 3. B + 3. C 
 

Místo konání:  TESLA Vršov v Horním Bradle; http://www.modrovic.cz/ 
Doprava:   autobus 
Odjezd:  21. 9. 2020 v  11:30 

Místo srazu: parkoviště za zimním stadionem 
Příjezd:  25. 9. 2020 v cca 10:00,  

Místo příjezdu: parkoviště za zimním stadionem 
Ubytování:  chatky 
Stravování:  plná penze začíná obědem a končí snídaní  
Program:  vychází ze ŠVP OA Pardubice - sportovní program, turistika, zdravověda – 

první pomoc, orientace v mapě… 
Cena: cca  1 600 Kč  (tj. ubytování, strava včetně pitného režimu, doprava, 

přednáška první pomoc, poplatek obci) 
  
Platba žáka: 1. záloha    1 000 Kč  v termínu 3.-17. 2. 2020 

PLACENO 
 

2. záloha     600 Kč  v termínu 7.-11. 9. 2020 
Způsob placení:  

 v hotovosti v uvedeném termínu ve škole u svého třídního učitele 

 bezhotovostně, částka musí být připsána na účet školy do 
 

o 1. záloha – 17. 2. 2020   PLACENO 
 

o 2. záloha – 11. 9. 2020 
 

o číslo účtu: 6472354074/2700 
o variabilní symbol: prvních 6 číslic z rodného čísla 
o zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída 

 
Pozn.: Počet žáků je podstatnou náležitostí smlouvy s ubytovatelem. Žák, který se z kurzu odhlásí, 
bude hradit stornopoplatky dle smlouvy s ubytovatelem.  
 
S sebou: 

 občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, 

 potvrzení o bezinfekčnosti, 

 osobní léky, pokud užíváte, a osobní lékárničku - paralen, náplasti, obinadlo…,sprej proti klíšťatům 

 hygienické potřeby, 

 osobní prádlo, 

 sportovní oblečení, sportovní obuv, 

 obuv na přezutí, 

 plavky, 

 pláštěnku, 

 klasický čtyřcípý šátek, 

 psací potřeby, 

 finanční hotovost na drobné nákupy 
Za veškeré cennosti (mobil, tablet, notebook, peníze…) si zodpovídá žák sám. 

 
Účast je povinná, kurz je pořádán v souladu se školním vzdělávacím programem školy. 
Na kurzu platí školní řád. V případě závažného porušení pravidel chování bude žák z kurzu vyloučen a 
rodiče zajistí jeho odvoz. 

Ing. Eva Šimková  
vedoucí kurzu 

http://www.modrovic.cz/

