
Vážení rodiče,
v sobotu 6. 6. 2015 se opět koná pro současné i bývalé žáky naší školy i školky, rodiče a příznivce vodní turistiky

vodácký výlet na raftech po Vltavě. V případě zájmu vyplňte prosím následující závazný formulář, podle kterého bude
zpracována objednávka pro smluvní firmu:

PŘIHLAŠUJI níže uvedené osoby na jednodenní výlet na raftech:

DĚTI (0 – 17 let): ______________________________________________________________________
jména, příjmení, do závorky uveďte věk kvůli velikosti vesty

DOPROVOD*: ______________________________________________________________________
jména, příjmení

OSTATNÍ DOSPĚLÍ
MIMO DOPROVOD: ______________________________________________________________________

jména, příjmení

*   Doprovod je zákonný zástupce či osoba plně odpovídající za svěřené děti, musí být starší 18-ti let

Bereme na vědomí a souhlasíme se všemi zde uvedenými informacemi:  ______________________________
                   podpis rodičů

Cena pro děti 0-6 let 100,-Kč, 7-12 let 150,-Kč ostatní 200,- Kč. V ceně je zahrnut odvoz i dovoz materiálu, rafty, pádla,
pumpy, záchranné vesty a doprava autobusem tam i zpět. Plavbu zahájíme tradičně U Skleníku a ukončíme v kempu ve
Zlaté Koruně.

Vodácký výlet není akcí školy, ale soukromou aktivitou dětí, rodičů a přátel školy, a proto škola ani učitelé
nemohou  zodpovídat  za  bezpečnost  účastníků.  Za  bezpečnost  a  kázeň  dětí  budou  odpovídat  zúčastnění  zákonní
zástupci nebo doprovod, kterému byli nezletilí svěřeni pod dohled. Všichni se účastní na vlastní nebezpečí!

Případné dotazy, náměty a připomínky uveďte na druhou stranu tohoto formuláře nebo volejte: 602 179 159, pište: reditel@zstrebonin.cz  

Vyplněnou přihlášku mi prosím předejte nejpozději do 23. 3. 2015.

S pozdravem: Jan Švec
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