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Pokyny k seznamovacímu kurzu 2021 

Místo: Rekreační středisko Růžená, Chyšky 
 

Odjezd: 8.9.2021 - SRAZ V 7:30! (odjezd cca 7:45) 
(Ženské domovy / Hotel Akcent / zastávka autobusů, Stroupežnického 253/1) 

Návrat: 11.9.2021 kolem 16:00 

(Ženské domovy / Hotel Akcent / zastávka autobusů, Stroupežnického 253/1) 
 

Telefon na vedoucího kurzu: 602 290 726 (Ing. Radko Sáblík – ředitel školy) 

Telefon na zástupce vedoucího kurzu: 607 811 243 (Michael Kalista – učitel) 

 

Upozornění: Konkrétní epidemiologická opatření vztahující se ke kurzu budou 

případně zveřejněna na webu školy v rubrice AKTUALITY. Žáci při nástupu 

odevzdají prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. 

 

Další informace: 

Na programu jsou lehké sportovní a intelektuální soutěže a teambuildingové 

aktivity. Třídy budou soutěžit s ostatními třídami o pohár Smíchovské střední 

průmyslové školy a gymnázia. Oblečení volte dle vlastní úvahy, počítejte s deštěm, 

chladnějšími rány a večery. Počítejte s pohybem venku a lehkým sportem. 

Autobusy dorazí přímo do areálu. Aktivity budou probíhat především venku. 

Hudební nástroje jsou vítány. 

 

Součástí poplatku za kurz je: 

• Ubytování (s ložním prádlem, spacák není třeba) 

• Strava 5x denně (3 hlavní jídla, 2 svačiny), pití 

• Doprava (Praha – Růžená – Praha) 

• Třídní týmové tričko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o areálu viz web:  https://www.tabory.cz/ruzena.html 
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
 
 

Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu a žák je odevzdá při příchodu na 

shromaždiště do rukou zdravotníka kurzu. 

 

 
Prohlašuji, že 

 

 

dcera/syn: ........................................................................... 
 

narozená/ý dne: ............................................................ 
 

bytem trvale: ............................................................... 

 

 
nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). 

Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem 

do školy v přírodě/na zotavovací akci do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

 

 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení 

nebylo pravdivé. 

 

 
V _ 

Dne _ 

 
 

 

Jméno a podpis zákonného zástupce: 

 

 
Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora: 

 

 

 

 

Tel. hlavní:    Tel. záložní:    
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