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Kolodovádění Bikepark Peklák - Česká Třebová 12. - 14.10. 2022
Bike výjezd s Jedemlesem

Kde: Bikepark Peklák v České Třebové Kdy: středa 12. 10. - pátek 14. 10. 2022
Sraz: v 7:30 na nádraží v Poděbradech Odjezd: v 8:10 vlakem do České Třebové
nakládka kol o den dříve, prosíme dopravit kola v úterý 11. 10. nejpozději do 18:00 hod.
Návrat: v pátek 14. 9. ve 17:57 hod. na nádraží v Poděbradech

Co nás čeká: díky vleku na Pekláku se povozíme z kopce mnohem více a pohodlněji než kdekoli jinde,
společně se naučíme ovládat kolo - nastavení ideální pozice, jízdu přes překážky, základy efektivního a
bezpečného brzdění, průjezdy klopených zatáček a mnoho dalšího; navštívíme zajímavosti v okolí…
Pozor: můžete si přibalit také inline brusle, jsou zde ideální podmínky, budem na nich také trénovat. Pro
zájemce a nadšence je možnost prodloužení do soboty 15.10. s rodiči.
Cena 2 500 Kč - v ceně doprava, dovoz kol, ubytování, nákup potravin, služby instruktora, servis kol, vlek
V ceně je ubytování v penzionu Statek U Kubů, polopenze - 2 x snídaně, 2 X večeře, doprava vlakem,
jízdné na vleku, profesionální instruktoři, doprava kol (příjem kol od pondělí 10. 9. do úterý 11.10. ve škole)

Závaznou přihlášku odevzdejte do pondělí 3. 10. 2022 v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.
Úhradu prosím provádějte do pátku 7. 10. 2022 bezhotovostně na účet školy, číslo 2901549390/2010,
nutné dát do zprávy pro příjemce: „Kolodovádění 22, PŘÍJMENÍ a JMÉNO“ účastníka, variabilní
symbol žáka a specifický symbol akce “s.s. 86”(případně je možné platit v hotovosti v pokladně školy v
úředních hodinách).
S sebou:
Vhodné horské kolo - případně zapůjčíme - cyklistická přilba (povinná), rukavice + další ochranné
pomůcky (doporučujeme) - oblečení vhodné pro jízdu na kole a pobyt v přírodě, vhodnou sportovní (pevnou)
obuv, pláštěnku, hygienické potřeby, ručník, menší batoh na kolo, baterku, léky(s popisem, jak užívat - předat
učiteli), kapesné dle uvážení rodičů - doporučujeme 300 - 400 Kč, doporučujeme nebrat s sebou mobily, tablety apod.,
škola za ně neručí.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KOLODOVÁDĚNÍ PEKLÁK 2022 - 12. 10. - 14. 10. 2022

Jméno a Příjmení třída

Rodné číslo Zdravotní pojišťovna

Adresa bydliště

Mobil matka Mobil otec

Mobil žák/yně Další kontakt.os.

Zdravotní stav – rodiče vyplní i v negativním případě

Dítě je zdravé a může se zúčastnit adaptačního výjezdu:     ANO   -   NE

Zvláštní upozornění – např. alergie, omezení, pravidelně užívané léky

Zavazuji se uhradit částku 2 500,- Kč  dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu.

V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“.

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Dne:...........................................Podpis zákonných zástupců - rodičů………....................................................

---------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE - odevzdat v den odjezdu-----------------------

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti………….………………………..……….., narozenému

………………………....…, bytem ………………………………………………….. změnu režimu, dítě nejeví

známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není

mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly infekční

chorobou.

Dítě je schopno zúčastnit se akce KOLODOVÁDĚNÍ Peklák 2022 v termínu 12.10. - 14.10. 2022. Jsem

si vědom/vědoma právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení bylo nepravdivé.

V ……………………………....…. dne …………………….………

Podpis zákonných zástupců žáka ………………………………………………...……
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