KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA
pořádá

SPORTOVNĚ ZÁŽITKOVÝ KURZ

TERMÍN: 4. 5. – 7. 5. 2021 (odjezd od školy 9.00 – předpokládaný příjezd 14. 30 ke škole)
MÍSTO KONÁNÍ: Outdoor Resort Březová, Rokytnice nad Rokytnou (okres Třebíč)
www.brezova.istan.cz. Čtyřdenní pobyt s programem Adventure, který zahrnuje tyto zážitkové aktivity:
Vysokolanové centrum, Armygame, Lukostřelbu, Rafty, Lezeckou stěnu, Bungee-trampolíny, Herní bloky, Nízká
lana, Skok do prázdna, Noční hru, Koně, Bungee running (vše bude uzpůsobeno věku a schopnostem dětí).

CENA: 3390,- Kč (uhradit nejpozději do 16. 4. 2021)
Cena je kompletní a zahrnuje ubytování, stravu 5 x denně, pitný režim, služby zdravotníka
a kompletní celodenní program, včetně nabídky společného střediskového večerního programu (viz
webové stránky), dopravu.
Možnost platby ve dvou splátkách do 26. 2. 2021 1 690,-Kč, do 26. 3. 2021
1 700,- Kč,
Nezapomeňte s sebou: - sportovní oblečení (tmavé oblečení, maskáče vítány) a pevná sportovní
obuv i náhradní, vhodné na naplánované aktivity, pláštěnka, baterka, plavky, holínky, malý batůžek,
láhev na pití, malou lžičku, oblečení a přezutí pro pobyt na pokojích, (v chatkách), pyžamo,
hygienické potřeby, osobní léky (v případě potřeby je zajištěn zdravotnický personál v areálu
ubytování), kapesné max. výše 250,-Kč. (Nadstandardní aktivity, pokud bude zájem, jsou za poplatek, viz
webové stránky). S sebou povolen pouze mobilní telefon; za cenné věci si každý účastník odpovídá
sám.
Poskytovatel má řádně uzavřené pojištění na pojištění odpovědnosti z činnosti, které se vztahuje na povinnost
poskytovatele
k
náhradě
újmy
(na
zdraví
či
majetku),
která
vznikla
poškozenému
v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti. Přesto doporučujeme uzavřít vhodné úrazové pojištění (pokud dítě nemá)
včetně připojištění rizikových sportů.
Veškeré lanové a
a řádně ozkoušené.
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------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte ---------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška
Sportovně zážitkový kurz Březová
Přihlašuji svou dceru / svého syna
__________________
ze třídy
na sportovně zážitkový kurz při Křesťanské základní škole Jihlava v termínu 4. 5. – 7. 5. 2021.
Potvrzuji, že zaplatím celkovou finanční částku nejpozději do 16. dubna 2021.
Specifické údaje o účastníkovi: (např. potravinové alergie, diety, medikace apod.)

___________________________________________________________________________________________

_____

datum

podpis rodičů

V případě odřeknutí účasti bez udání vážných důvodů, bude účtován stornovací poplatek dle smluvních podmínek.

