Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o.
Vážení rodiče, studenti,
na začátek školního roku jsme pro vás připravili adaptační pobyt. Tento pobyt organizujeme
na začátku studia v 1. ročníku gymnázia za účelem seznámení s novými vyučujícími, k usnadnění vytváření
nového kolektivu a jako prevenci negativních jevů. Budou připraveny týmové hry, zábavné i naučné
soutěže, výlety, turistika, sportovní hry, opékání a mnoho dalších zajímavých aktivit. S vámi pojedou nejen
třídní učitelé, ale i další učitelé naší školy, kteří budou vyučovat v 1. ročníku gymnázia, noční dozor a
zdravotník.
Termín adaptačního pobytu je naplánován od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019 na rekreačním středisku Čarták,
Hutisko – Solanec.
Celková částka za adaptační pobyt činí 2. 600,- Kč. V ceně je obsaženo: ubytování, plná penze včetně svačin
a pitného režimu, doprava, doprovodný program, ceny za aktivity na adaptačním pobytu, výlety do okolí.
Zálohu ve výši 1.300,- Kč uhraďte do 30. 6. 2019 na účet školy: 2901402954/2010.
Zbývající částku ve výši 1.300,- Kč uhraďte nejpozději do 2. 9. 2019 na stejný účet školy.
Jako variabilní symbol uvádějte jméno studenta. V případě odhlášení studenta jsou účtovány obvyklé
storno poplatky.
Prosíme o vyplnění závazné přihlášky nejpozději do 24. 6. 2019, kdy je termín naší závazné objednávky
na horském středisku Čarták, Hutisko - Solanec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška

Závazně přihlašuji Syna/dceru……………..…………………………………………………………………………………………………..
na adaptační pobyt na horském hotelu Čarták, Hutisko - Solanec v termínu od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019.
Platbu ve výši 2.600,- Kč zaplatím v jedné nebo dvou splátkách na účet 2901402954/2010 nejpozději
do 2. 9. 2019. V případě odhlášení dítěte jsou účtovány obvyklé storno poplatky.
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého syna/ dcery pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné
číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý individuální odvoz
domů ještě před stanoveným termínem společného návratu.
Jsem si vědom/a toho, že adaptační pobyt nemůže být vyslán student, jehož zdravotní stav by mohl být
tímto pobytem ohrožen a student, který by mohl zdravotně ohrozit jiné zúčastněné osoby. Písemné
prohlášení
o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem příslušnému učiteli.

V ………………………………. Dne …………………

……………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

