Povinný kurz TV v rámci RVP, ŠVP SŠZZ Olomouc, U Hradiska 4, 77900
Cykloturistika – Štramberk, BESKYDY
Termín
Místo
Strava
Ubytování

: 10. – 14. 6. 2019 (v 9:00 hodin se odjíždí od školy, návrat v pátek do 12:00 hodin)
: Kamp U Kateřiny – Štramberk, okres Nový Jičín. Beskydy. Viz. mapy.cz, facebook
: polopenze.
: chatky po čtyřech, připojení k internetu v ceně kurzu.

Cena kurzu : konečná = 2.000,- Kč (v ceně je doprava busem vč. kol, ubytování a polopenze).
Podle počtu účastníků se bude upravovat cena za dopravu nahoru resp. dolů.
Storno poplatek za dopravu bude hrazen ze zaplacené zálohy (cena předem stanovena).
Doporučujeme osobní připojištění na dobu kurzu – není v ceně kurzu.
Výběr záloh na kurz po 500,- Kč od února 2019. Možno platit i celou částku ihned.
Vybavení : kolo (cross, horák) s potvrzením o seřízení brzd a přehazovačky tzn. doklad o seřízení
s razítkem opravny, náhradní duše na výjezdy, lepení, pumpička, pláštěnka na kolo,
funkční osvětlení kola a reflexní prvky k provozu na pozemních komunikacích,
povinně cyklistickou helmu, obuv a oděv na cykloturistiku, turistiku a sportování
v táboře dle uvážení, plavky-v blízkém okolí možnost koupání vč. krytého bazénu.
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (předlohu dodá Brus), osobní léky, OP, průkaz
pojištěnce a kapesné dle úvahy zákonných zástupců.
Prosím možné účastníky, aby se závazně přihlašovali první platbou zálohy na kurz.
Vedoucí kurzu: Brus Jiří, Mgr., email: juradeda@seznam.cz, tel: 777556440
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