INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY LETNÍ EXPEDICE
Dolní Žďár, Pecák 27. 5. – 1. 6. 2018
Penzion Sigma
Dolní Žďár 40
378 01 Lásenice
3., 4., 5. třída

Penzion Pecák
u rybníka Vydýmač
pošta nedoručována, korespondenci dohodněte s tř. uč.

MŠ, 1., 2. třída
Cena: 4.000 Kč

Magdalena Hofericová, tel. 777 956 827, Hana Kalinová, tel. 605 579 201, Markéta Němcová, tel. 774 568 518, Radomír Prokop, tel.
775 201 251, Kamila Prokopová, tel. 775 901 251, Zdeňka Ráčková, tel. 775 904 883, Steven Schwartz 773 469 477, Radek Štěpánek, tel.
603 417 317, Eva Urabetzová, tel. 773 556 066, Alena Zemčíková, tel. 777 956 805

Sraz účastníků:
Návrat:

neděle 27. 5. v 8.30 hod. parkoviště U HROCHA, Veslařská, odjezd v 9.00
pátek 1. 6. přibližně v 16.00 hod. tamtéž
(Prosíme o parkování vozidel tak, aby nebránila výjezdu z parkoviště.)

Povinné vybavení (cyklopotřeby neplatí pro MŠ):


karta pojištěnce (stačí kopie), posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení zákonných zástupců (formuláře v “ke stažení”
www.skolni.info, dokumenty dát do uzavíratelného plast. obalu, předat třídním učitelům)

BEZ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE DÍTĚ NELZE PŘEVZÍT!





náležitě vybavené a seřízené kolo odpovídající velikosti
zámek na kolo, cyklistická helma, doporučujeme i rukavice, batůžek
kšiltovka, mikina, trička, spodní prádlo, ponožky, tepláková souprava, šusťáková souprava, kraťasy, pláštěnka, sportovní obuv (event.
náhr. tenisky), holínky, přezůvky, pyžamo, plavky,
toaletní potřeby, ručník, prodyšný “fujpytel” na špinavé prádlo. baterka, krém s ochranným faktorem, sluneční brýle, repelent,
uzavíratelná láhev na pití – min 0,7 l

VŠECHNY VĚCI (VČETNĚ ZAVAZADEL A KOL) JE TŘEBA PODEPSAT (OZNAČIT)
Po celou dobu pobytu mají děti zajištěnou stravu 5x denně a pitný režim. Na cestu autobusem stačí dát dětem lehkou svačinu a neperlivý nápoj.
Stravování začíná obědem a končí obědem před zpáteční cestou.
Pokud Vaše dítě trpí v autobuse nevolností, dejte mu některý z prostředků na zmírnění obtíží před odjezdem i na zpáteční cestu.
Náplň expedice bude sportovně-poznávací (jízda na kole, motivační hra, soutěže, výlety).
Vzhledem k negativním zkušenostem žádáme, aby si děti s sebou nebraly mobilní telefon (ztráta, nebezpečí manipulace při jízdě na kole…).
V případě nerespektování tohoto pokynu přebere mobilní telefon do opatrování třídní učitel. Pokud budete chtít z vážných důvodů hovořit se
svým dítětem nebo s některým z učitelů, můžete volat na kontaktní tel. čísla v době od 13 do 14 hod. (polední klid). Poštu je možné zasílat na
uvedenou adresu nebo ji dát předem třídnímu učiteli. Vše potřebné bude zajištěno a je zahrnuto v ceně.

Prohlášení zákonných zástupců
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ............................................................... narozenému .................................................
bytem ........................................................................ změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letní cyklistické expedice od 27. 5. do 1. 6. 2018, není mi známa žádná aktuální změna zdravotní způsobilosti,
zdravotní obtíže nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh či účast na mimoškolní akci.
Potvrzuji, že moje dítě má odborně seřízené kolo odpovídající velikosti a že je toto v náležitém technickém stavu, při odjezdu dohlédnu na jeho
naložení a zabezpečení proti poškození (neplatí pro MŠ).
Potvrzuji, že jsem byl dostatečně podrobně informován o termínu, místě akce, odjezdu, příjezdu, náplni akce, nezbytné dokumentaci, vybavení,
způsobu dopravy, ubytování a stravování, výši účastnického poplatku a způsobu jeho úhrady.
Znám kontakt na třídního učitele (event. zastupujícího učitele).
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) v souladu s nařízením
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Souhlasím s účastí mého dítěte na této mimoškolní akci, mé dítě má s sebou veškeré v pokynech uvedené vybavení.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Brně dne 27. 5. 2018
U svého dítěte upozorňuji na (alergie, ekzémy, vše podrobně vypsat), v případě užívání nezbytně nutných léků podrobně popisuji dávkování:

Tel. kontakt na rodiče v případě zdravotních problémů:

podpis zákonných zástupců

