Pokyny rodičům k pobytu dětí na horách - Nové Hutě 2017
Místo: Chata Kodrea , Nové Hutě 4, Kvilda 384 93 (tel. 388 434 114)
Odjezd od ZŠ a MŠ Borek: 2. 1. 2017, čas odjezdu 9,00h
Odjezd z Nových Hutí: 6. 1. 2017 ve 14,00 (příjezd ke škole mezi 16-17h)
Cena pobytu: 3300,- Kč (Cena zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi, vleky, pojištění, strava začíná obědem a rovněž
končí obědem!)
Vybavení:
Dobře seřízenou kompletní lyžařskou sjezdovou výstroj (doložit servisním protokolem nebo čestným prohlášením
rodičů) + ochrannou přilbu (děti se snowboardem budou mít chránič páteře!!!),
vhodné oblečení (i náhradní) na pobyt venku i v budově, pevnou zimní obuv i přezůvky, oblečení do mokrého sněhu, boby (ne
saně!!), dále penál - psací a kreslicí potřeby, nůžky, sešit A5 čtverečkovaný, knížku na čtení.
Vzhledem k plánované návštěvě plaveckého bazénu plavky (ev. plavecké brýle a koupací čepici), osušku. Jednoduchý
oblek či masku pro ztvárnění příslušníka mimozemské civilizace!
Za cenné věci dětí neručíme, zvláště nevhodné jsou drahé mobily, tablety či jiná elektronika, kapesné max. do 500,-Kč
Děti budou pojištěny samostatnou pojistkou.
Kontakt:
775 622 766 - Mgr. Cvach
Při odjezdu, prosím, odevzdejte:
• vyplněný formulář (odstřihnout dolní díl)
• kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
• ev. léky – předat při odjezdu, děti nesmí mít léky u sebe
• protokol (nebo čestné prohlášení) o seřízení lyží

………..zde oddělte a odevzdejte při odjezdu spolu s potvrzením o seřízení lyžařské výstroje.............

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás požádat o zajištění Vaší telefonické dostupnosti v průběhu konání pobytu dětí na horách kdykoli (zdravotní
důvody, kázeňské důvody).
Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že v případě zdravotních komplikací, které by neumožňovaly pobyt Vašeho dítěte na
horách a také v případě vážného porušení kázně, jste po vyzvání povinni odvézt Vaše dítě z pobytové akce.
Prosíme o vyplnění následujících údajů. Poslouží k aktualizaci a ověření správnosti údajů o Všem dítěti a
umožní nám včasnou komunikaci s Vámi podle potřeby. Všechny uvedené skutečnosti jsou přísně důvěrné. Řádky
označené * jsou pro nás nezbytné. Formulář odevzdejte při odjezdu. Přiložte kartičku zdravotní pojišťovny.
Jméno a příjmení žáka*:
Místo narození*:

Datum narození*:
Rodné číslo*:

Zdravotní pojišťovna (číslo a název)*:..........................................................................................................
Bydliště*:..................................................................................................... PSČ*: ………..…
Telefony *: ………………………….……………………………………...
Aktuální zdravotní problémy dítěte a léky*:
........................................................................................................................................................................*
…...………………...…………………………………………………………………………………………
Prohlášení ke zdravotnímu stavu:
Prohlašujeme, že nám není známo, že by syn (dcera) přišel(a) v posledních třech dnech do styku s nějakou infekční nemocí.
Syn (dcera) je zdráv(a) a jeho případné zdravotní obtíže jsme uvedli výše.
Svým podpisem rovněž bereme na vědomí všechny pokyny uvedené na formuláři.
............................................
Podpis zákonného zástupce

