OZDRAVNÝ POBYTOVÝ ZÁJEZD - CHORVATSKO - TUČEPI 2017 – 2.6 - 11.6.2017,
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termín zájezdu: 2.6.-11.6.2017
pobytové místo: Chorvatsko, Tučepi (kousek pod Makarskou)
odjezd v pátek 2.6.2017 ve večerních hodinách od hostince v Kyjově – Boršově (pod školou)
doprava: autobusem, noční přejezd do Chorvatska, non-stop, během cesty budou pravidelné, ale pouze
nezbytné hygienické zastávky po cca 4 hodinách jízdy. Příjezd na místo pobytu v sobotu 3.6.2017
v dopoledních hodinách.
odjezd z pobytového místa: v sobotu 10.6.2017 v odpoledních nebo spíše večerních hodinách. Příjezd k
hostinci v Kyjově-Boršově v neděli ráno 11.6.2017. Všichni žáci školy se odsud rozjedou domů !
ubytování: v místních vilách ve dvou až pěti lůžkových apartmánech
stravování: stravování v místě pobytu sestává z polopenze (snídaně a večeře) s tím, že v rámci oběda bude
přichystaná v místě stravování vydatná polévka s pečivem. Stravování začíná v sobotu 3.6. večeří a končí
v sobotu 10.6. snídaní. Stravu na cestu zpět si žáci zakoupí v místním supermarketu.
cena pro žáky školy: 3.500 Kč (doplatek do plné výše ceny zájezdu bude uhrazen příspěvkem z nadačního
fondu školy)
v této ceně je vše výše uvedené (tj. doprava, ubytování, polopenze) i pojištění na úhradu léčebných výloh.
dozor nad žáky školy budou vykonávat pedagogičtí pracovníci školy, u dětí z MŠ a u některých žáků ZŠ bude
na základě jejich zdravotního stavu v případě jejich účasti vyžadován doprovod rodičů
ozdravného pobytového zájezdu se mohou zúčastnit také další účastníci (v případě volné kapacity):
Cena pro ostatní účastníky (doprava, ubytování, polopenze, zde není zahrnuto pojištění):
do 6-ti let
5.000 Kč
do 10-ti let
6.000 Kč
10-18 let
6.600 Kč
nad 18 let
7.200 Kč
Platební podmínky: záloha 2.000 Kč do 5.5.2017
doplatek
do 22.5.2017
Zálohu i doplatek prosím uhraďte ve škole P.Křemečkovi nebo L.Gottwaldové.

Upozorňujeme, že k cestě do Chorvatska je nutný cestovní doklad – cestovní pas nebo občanský průkaz !!!
Případné dotazy zodpoví:
Pavel Křemeček
tel. 606 777 117, 518 616 219, zastupce@mszskyjov.cz
Lenka Gottwaldová
tel. 605 380 091, 518 616 219, gottwaldovalenka@seznam.cz
 --------------  ----------  ------------- zde odstřihněte ---------------  ----------------  --------------- 

OZDRAVNÝ POBYTOVÝ ZÁJEZD K MOŘI V ČERVNU 2017
Prosíme vás o závazné vyjádření (vraťte do školy):
můj syn/dcera .....................................................……….. se zúčastní - nezúčastní
popř. další zájemci:

(nehodící škrtněte)

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

podpis ..................................................................

