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     Vážení rodiče, ve dnech 26.-28.6.2016 (neděle - úterý) pořádá naše ZŠ  výlet   
 

DO NĚMECKA  

 
Sraz: 26.6.v 7.00hod. u kina (dítě k autobusu osobně doveďte!!!) 
Návrat:28.6. kolem 17.00hod. ke kinu (dítě si osobně vyzvedněte!!!) 
S sebou: CESTOVNÍ DOKLAD, kapesné v Kč a cca 10 euro pouze pro svoji potřebu, 
batůžek, ve kterém budou věci při výletech, cestovní tašku na ostatní věci (bude zůstávat na pokoji 
nebo v buse), oblečení na 3 dny, převlečení na spaní, vhodná obuv, přezůvky, hygiena, velký ručník, 
plavky, krém na opalování, brýle proti slunci, prostředek na komáry a klíšťata, polštářkovou náplast, 
pružné obinadlo, pláštěnku s kapucí, lahev na pití, knížku nebo nějakou hru, ev.malý polštářek do 
autobusu 
Strava: 2x snídaně formou švédských stolů, večeře 1 den teplá, druhý den švédské stoly – pozdější 
příjezd z Německa, na první a druhý den si připravte velkou svačinu (každý pokoj má na chatě 
ledničku), třetí den si budou moci děti koupit nějaký oběd cestou zpět 
Program:ne – přejezd do Lipna n. Vltavou s tajnou exkurzí, ubytování v chatě Lanovka 
po – přejezd do Německa na Hitlerovo Orlí hnízdo, návštěva solných dolů, vycházka kolem jezera 
út – návštěva Stezky korunami stromů na Lipně s výjezdem lanovkou, návrat domů s návštěvou 
zajímavého tajného místa 
V ceně: polopenze, ubytování, autobus, připojištění na cesty, vstupy na české i německé straně 
 
Je třeba do školy zanést na kontrolu cestovní doklad, odevzdat kopii kartičky zdravotní pojišťovny 
a vyplněný doklad od lékaře o zdravotní způsobilosti (opět kopii, platí vám to 1 rok i na ostatní 
hromadné dětské akce) 
 
 

…...........................................................oddělte.............................................................. 
 
Přihlašuji své dítě:....................................................................................................... 
 
na výlet do Německa dne 26.-28.6.2016, třída:..................zdr.poj.:.....................… 

Jsme si vědomi toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není touto 
akcí a její náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky.  

Upozorňujeme na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,…):………………………………………………………………….. 

Dítě užívá tyto léky + dávkování (uveďte i léky na nevolnost do autobusu):………………………………………... 
 
Tel. kontakt na zákonného zástupce:................................Podpis :................................. 
 


