7. 12. se jako tradičně pořádá adventní zájezd pro studenty němčiny do Norimberka tříd 1. - 4. ročníků.
Cena zahrnuje cestu, průvodce.
Pojištění si musíte sjednat sami.
Jako doklad potřebujete platný občanský průkaz nebo pas.
Abyste ale byli závazně přihlášeni, musíte zaplatit cenu zájezdu na účet č. 263194193/800 nejpozději do 7. 11. Pozor:
Částka musí být 7. 11. už na účtě!!!!!!. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno studenta a třídu. Dokud nebude platba
připsána na účet, budete vedeni jen jako náhradníci.
Nejpozději do 30. listopadu musíte vyplnit a odevzdat prohlášení. Od 26. 11. budou na dveřích kabinetu B 402 viset desky,
kam své prohlášení můžete vhodit. Bez tohoto prohlášení nemůžete odjet.

Prohlášení
Bezpečnostní podmínky:
Během zahraničního zájezdu je nad žáky (účastníky zájezdu) dodržován pedagogický dohled. Během zájezdu
budou mít žáci v některých situacích možnost volného pohybu (rozchodu) jen pokud jim to pedagogický doprovod povolí,
ale vždy pouze v minimálním počtu tří žáků současně. V tomto okamžiku není nad těmito žáky vykonáván dohled. Žáci
budou před odjezdem poučeni o bezpečnosti a chování během zájezdu – poučení o bezpečnosti stvrdí svým podpisem.
Pedagogický dohled není nad žáky vykonáván ani při ubytování v rodinách. I v tomto případě budou žáci poučeni o
bezpečnosti a chování. V případě jakéhokoliv problému během rozchodu, nebo při ubytování mohou žáci kontaktovat
doprovod na mobilním telefonním čísle.
V ……………. dne …………
Byl jsem seznámen/a s organizací a podmínkami zahraničního zájezdu mého dítěte – žáka a souhlasím s nimi.
jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………….…….třída:

podpis zákonného zástupce studenta: …………………………………………………………….
Studenti, kteří již dosáhli 18 let, podepisují sami.
Informace k zájezdu:
Sraz bude v 5.45 v postranní ulici vedle školy ulice Viktorinova. V 6 hodin odjezd.
Předpokládaný příjezd ke škole kolem 20 hodiny zpět ke škole.
Nezapomeňte !!!!!!!na cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

