GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280
se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572
právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

CYKLISTICKÝ POZNÁVACÍ KURZ
Vážení zákonní zástupci žáka / žákyně,
cyklistický poznávací kurz je součástí osnov gymnázia a učebního plánu TEV pro 2. ročník a
sextu. Kurzu se zúčastní žáci schopní tělesné výchovy bez omezení, a to se souhlasem
zákonného zástupce, který též hradí náklady spojené s pořádáním kurzu a zajistí materiální
vybavení svého syna / dcery v souladu s pokyny. Zletilý žák nese po odevzdání závazné
přihlášky plnou zodpovědnost za úhradu nákladů. Za nezletilého žáka potvrzuje přihlášku
jeho zákonný zástupce. Žák je povinen včas odevzdat přihlášku a uhradit stanovenou částku.

Termín akce:
● 5. 9.  10. 9. 2016 (pondělí  sobota)

Místo a ubytování:
● RZ Jemčina 16, PSČ 379 01 Třeboň, camp.cz/cs/kempycr/jemcina/detail/959camping
● 4lůžkové chaty (povlečení je v ceně ubytování)

Doprava:
● vlakem ČD: Říčany  Lomnice nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí Říčany
● odjezd: 5. 9. 2016, sraz u školy v 7:30
● příjezd: 10. 9. 2016, předpokládaný čas příjezdu je mezi 14:45  15:45 před školu

Stravování:
● polopenze: snídaně, večeře, pitný režim
● oběd si každý zajišťuje a hradí sám

Povinné vybavení:
● horské nebo trekové kolo (potvrzení o odborném seřízení)
● vhodné cyklistické oblečení
● přilba a vybavení, které určí vedoucí kurzu

Termín odevzdání přihlášky, storno podmínky a omluva neúčasti:
● termín odevzdání přihlášky: 11. květen 2016 (vybírá třídní učitel)
● pokud se závazně přihlášený žák nezúčastní kurzu bez udání závažného důvodu (obratem
lékařsky doloženého nebo jinak ověřitelného), hradí všechny vzniklé náklady

Cena:
● 2 500, Kč (bude vyúčtováno dle reálných nákladů a počtu účastníků)
● cena vychází z předběžné cenové kalkulace:
○ ubytování v chatách s polopenzí včetně nápoje: 250 Kč osoba/den
○ náklady na přepravu osob vlakem ČD: asi 250 Kč
○ přeprava kol za skupinu 14 000 Kč/počtem účastníků
○ pojištění 100 Kč osoba/celý pobyt
○ finanční rezerva
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● cena nezahrnuje vstupy a ostatní výdaje (vlastní občerstvení a obědy na cestách)

Termín platby:
● částku 2 500, Kč je nutné zaplatit nejpozději do pátku 24. června 2016
● platba se posílá na účet školy č. 1071212240297/0100
● platbu zašlete výhradně na tento účet s následujícími povinnými údaji:
○ variabilní symbol: rodné číslo žáka
○ zpráva pro příjemce: cyklo2016 příjmení žáka třída
○ bez těchto údajů nebude platba přijata
● Bez včasného zaplacení nákladů do termínu uvedeného v přihlášce není možné se kurzu
zúčastnit i přes včasně podanou přihlášku. Na pozdní platbu nebude moci být brán zřetel
a přihláška bude považována za neplatnou!
● v případě, že rodina patří prokazatelně mezi sociálně slabé, může prostřednictvím
třídního učitele a ředitelky školy požádat Radu rodičů o finanční příspěvek

Potřebné doklady před odjezdem:
1. lékařské potvrzení, že žák/žákyně je schopný/á účastnit se cyklistického kurzu, termín
odevzdání je
24. června 2016
2. prohlášení zákonného zástupce, že žák/žákyně je zdravý/á, není v karanténě a nepřišel do
styku s infekční chorobou (odevzdat v den odjezdu)
3. potvrzení, že žák/žákyně má seřízené kolo pro potřeby cyklistického kurzu (odevzdat
v den odjezdu)
4. Žák/žákyně bude mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti a
vybavení určené vedoucím kurzu.
Děkujeme za spolupráci
V Říčanech 2. 5. 2016

__________________________________
PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
ředitelka školy

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280
se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572
právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POZNÁVACÍ
CYKLISTICKÝ KURZ
Závazně přihlašuji svého syna/svou dceru:
Jméno, příjmení: _________________________________________
Datum narození: _______________________
na poznávací cyklistický kurz tříd sexta a 2.A, který se bude konat ve dnech 5. 9.  10. 9.
2016 (pondělí  sobota) v RZ Jemčina 16 , PSČ 379 01 Třeboň. Předpokládané náklady
(doprava, ubytování, pojištění  podrobně uvedeno v pozvánce) na žáka činí 2 500 Kč. Do
pátku 24.6.2016 žák odevzdá lékařské potvrzení, že je schopný/á účastnit se cyklistického
kurzu bez omezení. Prohlášení zákonného zástupce, že žák je zdravý, není v karanténě a
nepřišel do styku s infekční chorobou a potvrzení o odborném seřízení kola odevzdá žák
v den odjezdu 5. 9. 2016. Žák/žákyně bude mít
s sebou průkazku zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti a vybavení určené vedoucím
kurzu.

Termín odevzdání přihlášky:
● do středy 11. května 2016

Termín složení finanční částky:
● částku 2 500, Kč zaplatit nejpozději do pátku 24. června 2016
● platbu zašlete na účet školy č. 1071212240297/0100
s následujícími povinnými údaji:
○ variabilní symbol: rodné číslo žáka
○ zpráva pro příjemce: cyklo 2016 příjmení žáka třída
○ Bez těchto údajů nebude platba přijata
● Upozorňujeme žáky a zákonné zástupce, že pokud nedodrží výše uvedené termíny
odevzdání přihlášek, potvrzení a platby, nebudou žáci do kurzu zařazeni.

Podpisem přihlašuji svého syna/svou dceru na kurz a beru na vědomí
následující:
1. Jsem si vědom/a, že pokud nesplním výše uvedené požadavky v daných termínech,
nebude můj syn/má dcera do kurzu zařazen/a.
2. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami ubytování a stravování a nemám
proti nim výhrady.
3. Touto přihláškou zároveň uděluji souhlas s dopravou svého syna/své dcery vlakem ČD.
Říčany, dne ________
________________________________

______________________________
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podpis zákonného zástupce žáka/yně

podpis žáka/yně

