
Sportovní pobytový kurz v přírodě pro 9. ročník 
 

 

Kurz je určený pro žáky devátých tříd. Žáci mají zajištěný dobrodružný program od 

rána do večera, vše pod vedením zkušených instruktorů.  Na programu nejsou jen dílčí 

atrakce, ale komplexní celodenní soubor zajímavých aktivit, které se vašim dětem budou líbit. 

 

Místo konání: Jeseníky 

 rekreační středisko Orientka 

 Potočná 100 

 795 01 Stará Ves u Rýmařova 

 

Termín konání: 8. 10. – 10. 10. 2018 

 

Doprava autobusem:   sraz za školou u družiny 8. 10. 2018 v 6:30 

 

Cena kurzu:        2.300,-   (po návratu bude případný přeplatek vrácen) 

    

 Doplatek na kurz 1.800,- Kč je nutné zaplatit do úterý 19. 9. 2018 

účet č. 86-5725580287/0100        

variabilní symbol: ………… (je umístěn ve třídě na nástěnce)   

 

     

Program obsahuje: 
Turistiku, vysokolanové centrum, nízká lana, Armygame, lukostřelbu, bungee-

trampolínu, lezeckou stěnu, boulderovku, večerní program, blok her na rozvoj týmu a důvěry.  

K dispozici je dětem samozřejmě veškeré další vybavení areálu, např. bazén, sauna, 

asfaltová hřiště na nohejbal, hřiště na plážový volejbal, terasa s venkovním grilem, ohniště s 

lavičkami, stolní fotbal atd. 

 

Ubytování: 

Děti budou ubytovány v rekreačním středisku Orientka. Zajištěna je strava, a to 5x denně: 

snídaně + přesnídávka vydávaná u snídaně + oběd+ svačina + večeře. Dále je zajištěn pitný 

režim po celý den. Ubytování vč. lůžkovin. 

 

 

Jaké vybavení s sebou žáci potřebují? 
1) Přezůvky!!! - Přezouvání je povinné a jeho dodržování budeme velmi přísně vyžadovat! 

2) Sportovní obuv - Vzhledem k outdorovému a dobrodružnému charakteru aktivit doporučujeme na program 

volit pevnou sportovní obuv, na vícedenní aktivity jsou vhodné i náhradní boty. 

3) Sportovní oblečení – Jedná se takřka o stejné oblečení, jaké jsou děti zvyklé vozit s sebou například na letní 

tábory. Pokud mají např. maskáče či nějaké tmavé oblečení, ať si je určitě nezapomenou přibalit, v našich 

programech je tento druh oblečení zcela jistě na místě.  

4) „Horší“ oblečení na Armygame, který rozhodně není módní přehlídkou, ale adrenalinovou aktivitou, při 

které se oblečení ušpiní (oblečení musí mít dlouhý rukáv a nohavice, stačí starší mikina a kalhoty. 

5) Vlastní hrníček na pití či menší PET láhev a malou lžičku. Hrníčky na pití budou k dispozici v době výdeje 

jídel. Mimo tuto dobu si mohou žáci kdykoliv v jídelně načepovat pití do své láhve či do svého hrníčku. Z 

praktických důvodů doporučujeme spíše PET láhev. 

Dále je vhodná pláštěnka, baterka, plavky. 

 



PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE DO 

SPORTOVNÍHO KURZU 

Odevzdejte nejpozději do 19. 9. 2018 referentce školy 

 

Souhlasím s účastí mého syna (dcery) _______________________________ 

na sportovním pobytovém kurzu v Jeseníkách (Stará Ves u Rýmařova)v termínu od 8. 10. do 

10. 10. 2018 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, , 

datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Účastnický poplatek 2300,- Kč zaplatím do 19. 9. 2018 podle pokynů školy. Na sportovní 

pobytový kurz vybavím svoje dítě dle doporučení školy. V případě zvláštních okolností, 

zejména onemocnění mého dítěte nebo závažného porušení kázně, zajistím jeho okamžitý 

individuální odvoz domů ještě před stanoveným termínem společného návratu. Telefonní čísla, 

na kterých Vás můžeme po dobu kurzu kontaktovat: 

 

- číslo telefonu  zák. zástupce ____________________________________ 

 

Jsem si vědom(a) toho, že na sportovní pobytový kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní 

stav by mohl být tímto pobytem a daným programem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně 

ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. 

 

 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: 

 (astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes...) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Při odjezdu na sportovní kurz odevzdám hlavnímu vedoucímu: 

 - průkaz zdravotní pojišťovny (jeho kopii) 

 - potvrzení o bezinfekčnosti 

 - léky, které dítě pravidelně užívá 

 (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání) 

 

 

V ………………….…..… dne                                    ___________________________ 

                                                                                       podpis zákonných zástupců žáka 

 



PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (bezinfekčnost) 

Odevzdejte v den odjezdu  

 

 

Prohlašuji, že dítě ……………………………..nar.……………………… 

bydliště ……………………………………….…………………………. je schopno zúčastnit 

se sportovního pobytového kurzu od 8. 10. do 10. 10. 2018. 

Současně prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo 

průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na sportovní pobytový kurz dítě nepřišlo 

do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není 

nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

 

V ………………………. dne…………………. 

 

.…………………………… 

podpis zákonného zástupce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


