Základní informace k adaptačnímu pobytu 1. ročníků

TERMÍN KONÁNÍ: 5. – 6. 9. 2019
UBYTOVÁNÍ: HOTEL RUSAVA
MOBIL: +420 777 794 700
Web: www.hotelrusava.cz
STRAVOVÁNÍ: 1x plná penze, 1x oběd, 2x odpolední svačina, pitný režim zdarma po celou dobu
pobytu
DOPRAVA: autobus



ODJEZD: čtvrtek 5. 9. 2019 v 8,30 parkoviště u Kroměřížské nemocnice
PŘÍJEZD: pátek 6. 9. 2019 v 17,00 parkoviště u Kroměřížské nemocnice

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR: Mgr. Věra Koščová, kontakt: mobil.: 605 738 696
e-mail: kos.ver@seznam.cz
CO LZE OČEKÁVAT: program bude pestrý, počítejte s turistikou - výšlap na Hostýn asi 10km,
lanové aktivity, nízká lana, vysoká lana, Tarzan, hry na poznání sebe sama, etika v běžném životě,
prosociální + seznamovací aktivity, stezka odvahy, noční hra, písně u táboráku, večerníček na dobrou
noc, vědomostní soutěž, volejbal, vybíjená, stolní tenis…
Ubytování na pokojích po čtyřech, stravování celodenní, odpolední svačina, pitný režim.
JAKÉ MÁME CÍLE:





dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině
umožnit odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
navodit vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky
předcházení sociálně patologickým jevům - šikana, kriminalita, alkoholismus, rasismus,

CO SI VZÍT S SEBOU: sportovní, oblečení, tepláková souprava, trika, kraťasy, tenisky, obuv na
turistiku a sport, svetr nebo mikinu pro chladnější počasí, pláštěnku, přezůvky na pokoj- nutné!!!!,
věci k osobní hygieně, ručník, láhev na vodu, špekáček, klobáska, jednu svíčku v umělém kelímku,
baterku, zápisník, pero, fixy, nůžky, lepidlo, hudební nástroj, zpěvníky a dobrou náladu.
KOLIK TO STOJÍ, PLATBA:
Cena: žák – celý pobyt 795,- Kč + 200,- Kč lanové aktivity
(1x ubytování, 1x plná penze, 1x oběd, 2x odpolední svačina, pitný režim zdarma po celou dobu
pobytu).
Finanční částku 795,- Kč odešlete na č. účtu.: 16 43 96 91 / 0100
Při platbě na účet uveďte prosím do zprávy pro příjemce jméno + příjmení žáka, děkujeme.
/viz: www.szskm.cz – úřední deska – povinně zveřejňované informace/
200Kč /lanové aktivity/ předat třídnímu učiteli: 2. – 3. září 2019

