Aklimatizační pobyt
Rekreační areál Jiřetín pod Jedlovou: CHATA RŮŽENA
V termínu: 4. – 6. 9. 2019 (středa až pátek).
Cena: 850,Kontakt na třídní učitelku: Mgr. Jana Paulusová, paulusova@bgv.cz

Další informace níže

Informace k aklimatizačnímu pobytu primy 2019/2020
Seznamovací kurz je ideální prostor jak se navzájem poznat a začít pracovat na vytvoření nového,
dobrého a zdravého kolektivu. Během kurzu žáci prožijí společně a intenzívně určitý čas, což jim pomůže
nastartovat pozitivní vazby a spolupráci celé třídy.
Žákům přinese seznámení se spolužáky podporu při nalezení místa ve skupině, možnost nalezení
nových kamarádů, zvýšení zdravého sebevědomí a samostatnosti.
Třídní učitelce kurz umožní hlubší poznání každého žáka a dostane možnost pracovat na vytvoření
pozitivních vazeb se žáky.
Na kurzu také děti dostanou mnoho informací o dění ve škole. Je tedy velmi žádoucí, aby se kurzu
zúčastnili pokud možno všichni žáci.
Začátek:

4. 9. 2019 v 15:00 u nemocnice ve Varnsdorfu
- odcházíme společně přes Hraniční Buk do Jiřetína pod Jedlovou
- odvoz zavazadel zajištěn

Ukončení:

6. 9. 2019, odvoz dětí zajistí, prosím, rodiče mezi 13:00-15:00

Ubytování: ubytování chata Růžena v Jiřetíně pod Jedlovou
Stravování: 2x večeře, 2x snídaně, 2x oběd, svačina, pitný režim
(na cestu prosím zajistit svačinu včetně pití)
Program:

St – cesta do Jiřetína, ubytování, hry a aktivity pro formování kolektivu, večeře
Čt - snídaně, výlet, oběd, soutěže, večeře, formovací aktivity
Pá – sportovní aktivity, oběd, ukončení a zhodnocení pobytu

S sebou:

- vhodné oblečení a obuv (přezůvky, turistická a sportovní obuv),
- hygienické potřeby, pyžamo
- blok nebo 10 papírů A4 + psací potřeby, fixy, pastelky (nutné)
- láhev na pití
- kapesné
- kartičku zdravotní pojišťovny, případně užívané léky (popis užívání)
- na cestu tam: pití, pláštěnku, svačinu
- podepsané prohlášení rodičů

Úkol:

Připravit si krátké výstižné představení své osoby – zájmy, přednosti, koníčky, oblíbené
činnosti
Pedagogický dozor: Mgr. Jana Paulusová, Ing. Kamila Málková
Prosíme do středy 4. 9. 2019 uhradit pobyt – 850 Kč
Částku je možné uhradit na účet školy do 31. 8. 2019: 4041360297/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a příjmení žáka), nebo hotově u třídní učitelky po nástupu do školy do 4. 9. 2019
V případě dotazů kontaktujte třídní učitelku od 26. 8. 2019 na výše uvedeném emailu.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………
Zdravotní pojišťovna……………………………………………………
Telefon na rodiče nebo jiné příbuzné v době AP: ……………………………….
Jsem si vědom (a), že když si dítě v době pobytu na kurzu způsobí úraz nebo onemocní, je v jeho zájmu
dostat se do domácího prostředí, a pokud to bude možné, v takovém případě si pro dítě přijedu.
Beru na vědomí, že mé dítě je povinno dodržovat stanovený režim, řídit se pokyny pedagogů a dodržovat
zásady bezpečnosti, hygieny a slušného chování.
Při závažném provinění proti uvedeným zásadám bude dítě z pobytu vyloučeno a rodiče jsou povinni
si ho neprodleně vyzvednout.
Potvrzuji, že dítě je zdravé a nebylo mu nařízeno karanténní opatření:
Pro dítě si přijedu osobně:

ANO

ANO

NE

NE

Dítě může jet s rodiči kamaráda (jméno)……………………………………….

V…………………………. dne…………………Podpis zák. zástupce……………………………………

