Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni,
a Gymnázium Františka Křižíka v Plzni
pořádají
ADAPTAČNÍ KURZ
GEOLOGICKÝ KURZ
VODÁCKÝ KURZ
PRO KVINTY

1. – 4. září 2020 (4 dny)
Odjezd: sraz v úterý 1. září ve 12 v budově Gymnázia Františka Křižíka.
Příjezd: pátek 4. září okolo 1830 tamtéž.
Program: (pouze orientační – vše záleží na stavu vody, povětrnostních podmínkách…)
00

1.DEN
2.DEN

3.DEN
4.DEN

odjezd od GFK, naložení lodí, odjezd do kempu Karlštejn, seznamovací aktivity
skupina A: splutí Berounky úsek Zvíkovec – Višňová (cca 17 km)
skupina B: pěší túra v okolí Skryjí, prohlídka muzea ve Skryjích, Zbirožský potok, Skryjská jezírka, zřícenina
hradu Týřov
skupina A: program skupiny B ze 2. dne
skupina B: program skupiny A ze 2. dne
skupina A: dopoledne splutí Berounky úsek Beroun – Karlštejn (cca 10 km)
skupina B: dopoledne pěší túra v okolí Velké a Malé Ameriky
skupina A: dopolední program skupiny B
skupina B: dopolední program skupiny A
odpoledne odjezd do Plzně

Doprava: autobusem, bude k dispozici po celou dobu zájezdu.
Ubytování: Ubytování v chatkách a karavanech v kempu Karlštejn
Stravování: snídaně a teplé večeře v rámci polopenze v kempu, obědy formou studené svačiny
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování v chatkách (ev. ve stanu pro zájemce), půjčovné lodí, vest a
pádel, pedagogický dozor, vstupy, kompletní stravování.
Účastnický poplatek: 1900,- Kč uhraďte, prosím, do 28. 8. 2020 na účet Středoškolského klubu
číslo účtu : 19-0721985399/0800
jako variabilní symbol uveďte datum narození (bez teček)
+ na platební příkaz uveďte Vaše jméno
POZOR, NUTNÉ!!!

variabilní symbol:

Akutní zprávy před odjezdem: třídní učitelé
Vedoucí akce: : Mgr. Marek Brožek, Mgr. Jakub Siegl, Mgr. Jan Hosnedl, Mgr. Zdeněk Novotný

---------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na kurz kvint BEROUNKA a její okolí
pořádaný v termínu 1. – 4. září 2020 Středoškolským klubem ASK ČR při Gymnáziu v Plzni a
Gymnáziem Františka Křižíka v Plzni
variabilní symbol:

Přihlašuji závazně svého syna (dceru)..............................…..............……... rodné
číslo........................, třída........, bydliště.............................…………...................,
telefon rodičů………………………, telefon účastníka………………………… .
Prohlašuji, že umí plavat a že netrpí žádnou nemocí (např. alergie na bodnutí hmyzem, epilepsie…), která by mu
mohla zabránit v účasti. V případě poškození či ztráty zapůjčeného majetku se zavazuji tento majetek nahradit.
V případě neúčasti z důvodu nemoci bude část poplatku vrácena pouze po předložení omluvenky od lékaře. Na
akci platí zákaz požívání alkoholických nápojů a kouření. Beru na vědomí, že v případě porušování tohoto
zákazu i při jiném nevhodném chování, zejména při nerespektování nařízení učitelů, bude můj syn (dcera) z akce
bez finanční náhrady vyloučen.

V ......………... dne………......



Případné zdravotní problémy a užívané léky napište z druhé strany přihlášky

Podpis zákonného zástupce

