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 Jihočeský kraj, Česká republika 

 e-mail: reditel@gtnv.cz www:gtnv.cz 
 

Organizační zabezpečení sporOrganizační zabezpečení sporOrganizační zabezpečení sporOrganizační zabezpečení sportovně turistického kurzu septimatovně turistického kurzu septimatovně turistického kurzu septimatovně turistického kurzu septima    
    

OdjezdOdjezdOdjezdOdjezd:::: pondělí  30.5 2016  v 8:00  od gymnázia   Příjezd:Příjezd:Příjezd:Příjezd: pátek   3.6.2016  cca do 14:00    
VeVeVeVedoucí kurzu: doucí kurzu: doucí kurzu: doucí kurzu: MgrMgrMgrMgr. Gabriela ProcházkováGabriela ProcházkováGabriela ProcházkováGabriela Procházková  (zdravotník) -  +420 725 207 029 
Instruktoři: Mgr. Marek Schwarz, Mgr. Miroslav Jaroš 
 
Adresa ubytovny:Adresa ubytovny:Adresa ubytovny:Adresa ubytovny: Tělovýchovné středisko SK Start, 379 01 Třeboň-Doubí, Tel.: 607582560 

 
    Finanční podmínky:Finanční podmínky:Finanční podmínky:Finanční podmínky: 

Předpokládaná cena kurzu: : : : 2222    500500500500,,,,----    KčKčKčKč (ubytování, celodenní penze, zapůjčení sportovišť a sport. 
náčiní a nářadí, vstup na zámek) 
Doporučené kapesné:                                 500500500500,,,,---- Kč 
    
Způsob platbyZpůsob platbyZpůsob platbyZpůsob platby: na účet č.  214528329/0300 vedený u ČSOB 
 
Vybavení žáků:Vybavení žáků:Vybavení žáků:Vybavení žáků:    
Výzbroj:Výzbroj:Výzbroj:Výzbroj: Jízdní kolo se všemi funkčními vlastnostmi (dvě na sobě nezávisle fungující brzdy, zvonek, 
odrazové červené světlo, světlo do tmy). Dále pak hustilka a klíče pro běžné opravy, lepící souprava, 
nutnutnutnutná je cyklistická přilbaná je cyklistická přilbaná je cyklistická přilbaná je cyklistická přilba    a ochranné pomůckya ochranné pomůckya ochranné pomůckya ochranné pomůcky    (reflexní prvky)(reflexní prvky)(reflexní prvky)(reflexní prvky)....    
 
Před odjezdem předloží žáci Před odjezdem předloží žáci Před odjezdem předloží žáci Před odjezdem předloží žáci potvrzení o potvrzení o potvrzení o potvrzení o seřízení jízdního kolaseřízení jízdního kolaseřízení jízdního kolaseřízení jízdního kola (seřízení kola potvrzují rodiče svým 
podpisem nebo razítkem servisu). Další kontrola bude provedena před odjezdem ve škole. 
 
VýstrVýstrVýstrVýstroj:oj:oj:oj: Bunda pro jízdu na kole, oblečení pro jízdu (nejlépe cyklo kalhoty), ochranné brýle, pláštěnka 
a nepromokavé boty, pyžamo, funkční prádlo, sportovní oblečení, pokrývka hlavy, letní obuv, 
sportovní obuv, plavky. 
Hygienické potřebyHygienické potřebyHygienické potřebyHygienické potřeby    vč. vč. vč. vč. opalovacího krému (alespoň F: 20), repelent proti komárům!!repelent proti komárům!!repelent proti komárům!!repelent proti komárům!!    
    
 
zde odstřihnout  

 
ProhlášeníProhlášeníProhlášeníProhlášení (předloží žák v den odjezdu, tj. dne 30. 5. 2016) 

 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………………………………..nar.…………………….. 
 
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní hygienik 
ani lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě 
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se sportovního 
kurzu  od 30. 5. 2016 do 3. 6. 2016. 
    
Dále prohlašuji, že dítě má plně funkční kolo, které splňuje pravidla bezpečného silničního provozu.Dále prohlašuji, že dítě má plně funkční kolo, které splňuje pravidla bezpečného silničního provozu.Dále prohlašuji, že dítě má plně funkční kolo, které splňuje pravidla bezpečného silničního provozu.Dále prohlašuji, že dítě má plně funkční kolo, které splňuje pravidla bezpečného silničního provozu.    
    

 
V______________________ dne 30. 5. 2016                    ____________________________________ 
                          Podpis zákonných zástupců žáka / žáka nad 18 let) 

 


