
Sportovní kurz Borovice 2019 
Informace pro třídy 3.A, B, C a 7.O 

 

 

sraz:                    16. 9. v 8.30 hod. před halou gymnázia 

návrat:         20. 9. v cca 12.00 hod. k budově gymnázia 

cena:            celková cena kurzu: 1 950 Kč 

(430 Kč plná penze s odpolední svačinou + zajištění dopravy a 

materiálu) 

Cenu je nutné uhradit do středy 11. 9. 2019 na účet školy   
→ číslo účtu školy: 19-5779840267/0100 → var. symbol je individuální  
(naleznete na web. aplikacích – osobní údaje – platební kód) + specifický symbol 01 

s sebou:     1. helma na kolo (povinná), rukavice na kolo, náhradní duše a lepící sada na opravu duše  

zámek na kolo, láhev na pití, 

nářadí na kolo a pumpička – stačí jedna do skupiny 

důkladně zkontrolovat stav kola!!! 

                        2. sportovní oblečení a obuv, vše min. 2x 

                        3. pálky a míčky na stolní tenis (nepovinné, jen zájemci o hru) 

                        4. nezapomenout na pláštěnku, pokrývku hlavy, plavky, 

         elastické obinadlo, osobní léky, kartičku pojištěnce, občanský 

         průkaz, šátek na hry 

 5. doklad o bezinfekčnosti (bude vybrán před odjezdem)            

   

Telefonický kontakt:   606 131 881  Pavla Fořtová 

                                                             

      

_________________________________________________________________________________

_    

     

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ____________________ narozenému ______ změnu režimu, že dítě nejeví 

známky akutního onemocnění 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.  

Souhlasím s tím, že v případě defektu na kole během transportu si svého syna/dceru z místa poruchy odvezu. Dítě je 

schopno zúčastnit se od 16. 9. do 20. 9. 2019 sportovního kurzu. 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Rodiče berou na vědomí nutnost si osobně vyzvednout v Borovici svého syna/dceru v případě, že by došlo k jeho 

onemocnění, úrazu, či vyloučení studenta z kurzu. Na kurzu platí zásady školního řádu Gymnázia Dr. J. Pekaře.  

V _____________________    dne 16. 9. 2019 

 

 telefon zákonných zástupců:  _______________   podpis zákonných zástupců _______________  


