
INFORMACE A POKYNY K TURISTICKÉMU 
KURZU  

 
Termín : 5. - 9.září 2016 
 
Místo: Deštné v Orlických horách, chata Prim 
 
Sraz: 5. 9. – pondělí v 8.00 hod. na parkovišti u školní družiny 
Návrat:  9. 9. – pátek cca ve 14.00 hod. opět na parkoviště  
Cena: 1 700,- Kč (uhradit dle pokynů na účet školy nejdéle do 15.8.2016 ) 
 
V ceně kurzu je: doprava, ubytování, plná penze – (začínáme i končíme obědem), pitný 
režim, vstup do bazénu, odměny, návštěva lanového centra, jízda na koni 

 
Doklady: doklady odevzdat do 15.6.2016! - zdravotní způsobilost dítěte (kopie vyplněná 
lékařem, platnost 1rok),  přihláška a souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte 
Ostatní doklady až u autobusu - průkazku zdravotní pojišťovny (STAČÍ KOPIE),  
bezinfekčnost (podepsat a odevzdat v den odjezdu – 5.9.2016!!!)  
Náplň kurzu : turistika, kulturně poznávací činnost, míčové hry, orientační závod v terénu, 
netradiční sporty, návštěva lanového parku, plavání, jízda na koních, psychologické a 
seznamovací hry, soutěže…  
 
S sebou: 

- pevná kožená nebo jiná kotníková obuv, botasky, sandále nebo jiná obuv na přezutí 
- sportovní oblečení 
- spodní prádlo, ponožky  
- věci na spaní 
-     pláštěnku s kapucí (nutné!!!nestačí bunda!!!), starší kalhoty na turistiku 
- tričko s krátkým a  dlouhým rukávem  
- šusťákovou bundu, kšiltovku 
- os. hygiena – ručník, hřeben, mýdlo, pastu, kartáček, šampon, kapesníky, obinadlo, polštářkovou 

náplast, krém na opalování, prostředek proti komárům 
- baterku, blok nebo sešit A5, propiska, pastelky nebo fixy, lepidlo (tyčinka), nůžky 
-     láhev na nápoje / cca 0,5l / + batůžek na túry  
- karty, hru, hud. nástroj, kapesné 
- plavky 
- jakoukoliv turistickou mapu / i staršího vydání/ 
- kdo má a chce - buzolu 

 
Nedávejte dětem s sebou drahé věci / mobily, MP3, MP4 přehrávače, tablety, fotoaparáty, 
šperky…/, škola za ně neručí! 

 
Vedoucí kurzu a zdravotník: Mgr. Soňa Novotná, DiS. 
Pedagogický doprovod: Mgr. Olga Slavíková 
 
Jakékoliv další informace na tel. 723 270 643 S. Novotná 
 


