Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
____________________________________________________________________________________________________________

IČO: 25 38 32 05
IZO: 061 988 278
IZO RED: 600 016 706

Branný kurz – horská kola
Termín:

25. 9. – 27. 9. 2017

Sraz:

Pondělí 25. 9.2017 8:45 hod Vendryně

Cena:
-

1000,- Kč – v ceně je ubytování a polopenze
úhrada na účet školy 19-348 818 0247/0100 do 20. 09. 2017
variabilní symbol – osobní číslo žáka

Povinná výbava:
- pláštěnka, náhradní oděv
- hygienické potřeby, své léky, náplasti, obinadlo
- iontové nápoje, sladkosti
- kapesné
- karta pojištěnce, občanský průkaz
- doklad o bezinfekčnosti
Potřeby pro cykloturistiku:
- náhradní duši + lepení na duše
- hustilku
- olej na řetěz
- sada klíčů na kolo (multiklíč, inbusové atd.)
- ochranné pomůcky: helma, rukavice, brýle - POVINNÉ
Program:
Pondělí 25. 9. 2017 – 9,00 hod výjezd
Trasa: Vendryně – Velká Čantoryje – Velký Stožek – Písek – Studeničný – Mosty u Jablunkova
(cca 40 km) 17,00 hod – ubytování Chalupa U Toma
Úterý 26. 9. 2017 – 9,30 hod výjezd
Trasa: Skalka – Velký Polom – Čuboňov – Malý Polom – Slavíč – Ostrý (cca 33 km)
16,00 hod. – ubytování Chata Ostrý
Středa 27. 9. 2017 – 9,00 hod výjezd
Trasa: Ostrý – Kalužný – Šindelná – Javorový – Guty – Vendryně (cca 25 km)
14,00 – příjezd Vendryně – ukončení kurzu
Informace: Petr Godál tel: 737 630 973, e-mail: godal@sosoom.cz

Prohlášení zákonných zástupců dítěte.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………… narozenému …………… ….
bytem ………………………………………………………………………………..změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 2 týdnech přišlo jmenované dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se branného kurzu v termínu 25. 9.
- 27. 9. 2017. Dále prohlašuji, že horské kolo je v řádném technickém stavu.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V ……………………………..

dne …………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na akci

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

