TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o.
se sídlem: Palackého 81, 389 01 Vodňany
http://trivisvodnany.cz

Přihláška žáka na turisticko branný zátěžový kurz
Náplní kurzu je pěší turistika, osvojení a prohloubení turisticko branných dovedností, tábornictví, výchova
k ekologii, poskytování první pomoci, atletika, zvýšení fyzické kondice, orientace v přírodě, pohybové a
kolektivní míčové hry, vědomostní kvízy, psychologické hry, večerní táboráky, soutěže, rozvoj verbální
i neverbální komunikace…..
Kurz přispívá k vzájemnému poznání žáků formálně vzniklých třídních kolektivů, vytvoření nových vztahů na
nové škole.
Neúčast je možná pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů! Kurz bude probíhat v prostředí
rekreačního střediska „Nová louka“. Náhled na internetové stránky: www.novalouka.cz
Rekreační středisko Nová louka se nachází uprostřed lesů chráněné přírodní oblasti "Písecké hory". Je to ideální
místo pro rodinnou rekreaci, letní dětské tábory, školy v přírodě, firemní školení a rekondiční pobyty .
Ve středisku je k dispozici minigolf, antukový tenisový kurt, 2 antuková hřiště pro míčové hry, fotbalové hřiště,
herna stolního tenisu, kulečník a v bezprostřední blízkosti se nachází rybník s vlastní písečnou pláží vhodný pro
koupání. Nedaleko se nachází Orlická přehrada. Případné poškození vybavení základny hradí viník.
Termín konání: neděle 2. září – čtvrtek 6. září 2018
Cena kurzu: 1.500 Kč – bude uhrazena v hotovosti při zahájení kurzu 2. 9. 2018
Pedagogické zajištění: Mgr. Eningerová, Bc. Koželuh, JUDr. Hamáček, Mgr. David
Sraz účastníků kurzu: v neděli 2. září v 7.30 hod. – vlakové nádraží Vodňany – před budovou
Návrat: čtvrtek dne 6. 9. do 15 hodin do Vodňan

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE dne 6. 9. 2018 od 14.00 hod.
Stravování: Jídla dostatek - 3x denně + svačiny + pitný režim, není nutno si brát další jídlo
Vybavení účastníka: občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, věci osobní
hygieny, ručník, plavky, pláštěnka (nepromokavá bunda, s kapucí),
vyšlápnutá pevná obuv (kotníková, popř. botasky – sportovní obuv),
nepromokavá obuv, náhradní oblečení, spodní prádlo, ponožky, svetr, tepláky (souprava),
užívané osobní léky, propiska, sešit, batůžek, bateriová svítilna, repelent, pokrývka hlavy,
šátek. Vhodný a vítaný je hudební nástroj. Nutný každý svůj hrnek.
Upozornění: Žák je v době konání kurzu vázán Řádem školy! V průběhu kurzu nejsou povoleny osobní
návštěvy. Během celého kurzu je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů!!!
Je bezpodmínečně nutné oblečení do přírody, je pravděpodobné jeho poškození či znečistění!
Zavazadlo bude na základnu přepraveno autem, přesto žádáme o jeho objemovou střídmost.
__________________________________________________________________________________________

Odstřiženou a vyplněnou přihlášku s platbou v hotovosti odevzdat při
zahájení kurzu vedoucímu kurzu!!!
Závazná přihláška na turisticko branný zážitkový kurz TRIVIS – SŠV, Vodňany, s. r. o.
Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil(a) turisticko branného kurzu a zároveň provádím platbu v hotovosti ve výši 1.500 Kč.

Jméno, příjmení: ………………………………… Rodné číslo:…………………………..
Bydliště:…………………………………………. Telefon: ………………………………

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
Prohlašuji, že můj syn/dcera……………………………………je po zdravotní stránce schopen/na zúčastnit
školní akce……………………………….a nemá zdravotní potíže, které by mu/jí v tom bránily. Dále ve smyslu
zákona 258/2000Sb. a vyhlášky 106/2001Sb. prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, že dítě
nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjem) a že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem
na akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani
mu není nařízeno karanténní opatření.
V……………………….dne ……………………..

Podpis zák. zástupce:…………………..

Poučení: Datum nesmí být starší než 3 dny před odjezdem na akci žáka.

