ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, NOVÁ CESTA 268
příspěvková organizace
763 14 Zlín-Štípa

Informace pro účastníky ozdravného pobytu v Chorvatsku 2017
Místo ubytování:

Kemping Baško Polje nedaleko Baška Vody v Chorvatsku.

Ubytování:

V zařízených stanech pro 5–6 osob. Zjišťuje cestovní kancelář
Vladatour Ostrava.

Vybavení stanů:

Vařič, lednice, stůl, kuchyňské a jídelní nádobí, el. osvětlení, zásuvka
230 V.
Každý účastník musí mít vlastní deku nebo spací pytel, polštářek,
utěrku, jar.

Stravování:

Vlastní kuchyně, jídlo a pití s sebou pouze na cestu autobusem tam
(večeře, snídaně), společná strava začíná svačinkovou polévkou a
večeří v kempu. Celodenní jídlo je zajištěno pro všechny žáky. Stejně
tak i jídlo na cestu zpět.

Doprava:

Dálkovým autobusem. Zajišťuje cestovní kancelář Vladatour Ostrava.

Odjezd:

16. 6. 2017 nakládání věcí do autobusu v 17 hod., odjezd v 18 hod.
od ZŠ Štípa

Příjezd:

25. 6. 2017 předpokládaný návrat kolem 10. hod k ZŠ Štípa

Pojištění:

Vedle úrazového pojištění, vypláceného v Kč dle bodového
ohodnocení českého revizního lékaře, budou děti společně
připojištěny pro cestu do zahraničí týden před odjezdem
(eurokomplet u VZP).

Finance:

Celková částka na dopravu, ubytování, stravu a pojištění činí
4.900,- Kč. Záloha 2.500,- Kč se vybírá do konce prosince 2016.
Kapesné si vymění každý dle potřeby. Storno poplatek (v případě
vážného důvodu) po zaplacení faktur cestovní kanceláři je 2500,- Kč.

Povinná výbava:

platný cestovní pas nejméně ještě 6 měsíců nebo občanský průkaz,
(odevzdají ke kontrole všichni měsíc před odjezdem vedoucímu
pobytu). Kufr (menší), ve kterém budou věci umístěny
v zavazadlovém prostoru autobusu nebo sportovní taška (ne batoh
nebo krosna!), plavky, 2x tričko s krátkým rukávem, 2x tričko
s dlouhým rukávem, ponožky, pyžamo, ručník, osuška, utěrka, jar,
povlečení na přikrývku, polštářek, spodní prádlo, věci osobní hygieny,
sandály (nazouváky), boty do vody (jarmilky), opalovací krém,
mikina, sportovní oblečení (tričko, trenýrky), kšiltovka, sluneční
brýle, potápěcí brýle, šnorchl.
Příruční taška do autobusu: jídlo na cestu, pití, léky, tepláková nebo
šusťáková souprava na spaní, ovoce, polštářek nebo nákrčník.

Doporučená výbava: lehátko či karimatka, karty, šachy, hry, knížka, pití v prášku,
walkman.
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Nedoporučujeme:

zlaté přívěsky, prstýnky a cenné věci.

Další informace:

Pro vaření bude určen samostatný stan. Pro potřeby pomoci v kuchyni
bude určena služba ze žáků postupně podle stanů.
Zdravotníkem je pedagog školy se zdravotním kurzem. Případné
zdravotní problémy nebo omezení uveďte ve zdravotním listě.

Program:

Koupání v moři, základy šnorchlování, výlet do hor, výlet lodí na
ostrov Brač a fish picnic, raftování na řece Cetina, návštěva města
Makarska.

Pedagogický dozor:

Mgr. Lubomír Klátil, vedoucí akce
Mgr. Tomáš Bobál, zdravotník
Mgr. Petr Skácel
Mgr. Jitka Bělínová

Kuchařka:
Aloisie Frolová
Pomocná kuchařka: Miroslava Kráčmarová

Ve Zlíně-Štípě 30.9.2016

Mgr. Lubomír Klátil
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