Třídní výlet 1.B
Termín:

22. – 25. června 2020

Místo:

Kemp Pecka, obec Pecka u Nové Paky, http://www.kemppecka.cz/

Náplň:

sport (tenis, volejbal a beachvolejbal, nohejbal, trampolína, koupání, pinec,
fotbal, frisbee), turistika (hrad Pecka a okolí) a exkurze do pivovaru

Dozor:

Daniel Dohnal, Michal Voráč

S sebou:

vyplněnou bezinfekčnost (viz níže příloha), průkazku pojišťovny, oblečení na
sport, turistiku a koupání, peníze na obědy a vlastní potřebu

Odjezd:

sraz na vlak Praha-Libeň v pondělí 22. června 2020 v 10:00

Příjezd:

čtvrtek 25. června 2020 cca 14:30 na vlak Praha-Libeň

Cena:

2 000 Kč (ubytování v chatkách, doprava, polopenze, vstupy a sporty)

Platba:

celá částka bude zaplacena do 20. 3. 2020 v hotovosti či převodem
číslo účtu:

128500207/0100

variabilní symbol: číslo studenta nebo prvních 6 číslic RČ
specifický symbol: 15
poznámka:

do poznámky uvést jméno účastníka

QR kód:

nutno specifikovat VS a poznámku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Souhlasím, aby se můj syn/dcera ........................................................... zúčastnil/a třídního výletu v termínu 22.
– 25. června 2020. Místem konání bude kemp Pecka u Nové Paky.
Zároveň prohlašuji, že mi nejsou známa žádná zdravotní omezení, která by nedovolovala mému synovi/mé
dceři se uvedené akce zúčastnit. Dále prohlašuji, že dcera/syn umí plavat.
Sdělení pedagogickému dozoru o případných zdravotních komplikacích:

Dále prohlašuji, že nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišel/šla
do styku s fyzickou osobou nemocnou infekční nemocí nebo podezřelou z nákazy a nebyla mu/jí nařízena
karanténní opatření. V případě onemocnění dítěte nebo vážném porušení řádu kurzu (pokud budu vyzván
pedagogickým dozorem) zajistím jeho odvoz domů.
Telefonické spojení otec / matka:………………………………
V Praze ………………………………………

Podpis rodičů: .......................................

Program:
Pondělí 22. června
•
•
•
•
•

10:00
12:30
15:00
18:00
22:00

sraz vlaku Praha-Libeň, odjezd v 10:18
Nová Paka, oběd a pěší přesun do kempu
- 17:30 sportovní aktivity
večeře
večerka

Úterý a středa 23. – 24. červen
•
•
•
•
•
•
•

8:00 budíček
8:30 snídaně
9:00 – 12:00 dopolední program (turistika/hry/sporty)
12:30 oběd
14:00 – 17:00 odpolední program (turistika/hry/sporty)
18:00 večeře
22:00 večerka

Čtvrtek 25. června
•
•
•
•
•

7:30 budíček
8:00 snídaně
9:30 přesun na vlakové nádraží
11:36 odjezd vlaku směr PHA
13:30 ukončení výletu v Praze

Pátek 26. června
•

8:00 aktivita v Praze dle domluvy a počasí

Změna programu vyhrazena dle počasí a dalších okolností.
V Praze dne 19. února 2020
Daniel Dohnal

