
 
 

INFO PRO ÚČASTNÍKY SPORTOVNĚ - TURISTICKÉHO KURZU 18. 6. - 22. 6. 2018 
 

1. sraz:   18. 6. 2018 ( pondělí )      8:00 hod. u školy 

2. odjezd:  18. 6. 2018 ( pondělí )      8:30 hod. od školy 

3. příjezd:  22. 6. 2018 (pátek) mezi 12-13 hod. před budovu školy 

4. místo pobytu: Rekreační středisko Bílá Holubice, Kružberk, www.bilaholubice.cz 

5. Program: 
Sportovně zaměřený kurz s pobytem v přírodě a s poznávací činností, základem bude cykloturistika. 

Poznáme podhůří Jeseníků, v chráněném území Přírodního parku Moravice. Další náplní budou 

základy lezectví na cvičné skále v Kružberku, soutěž o nejlepšího vrchaře, jízda zručnosti na kolech, 

jízda na kánoích nebo na raftu. V podvečer jsou možná sportovní utkání ve volejbale, kopané, softbalu, 

frisbee, badmintonu apod. Večery je možné strávit u táboráku s kytarou a zpěvem. 

6. Výzbroj a výstroj: 
Nutností je kolo s přesmykačem a přehazovačkou v perfektním technickém stavu. Cyklistická přílba, 

náhradní duše i lepení, cykloláhev, sluneční brýle, baťůžek či cyklotaška a zámek na uzamčení kola. 

Sportovní oblečení na kolo (dres, triko, kraťasy, dlouhé elasťáky, cyklopláštěnku nebo větrovku, 

čepici proti slunci, rukavice), sportovní oblečení na další činnosti, pláštěnku, baterku, 2 páry 

sportovních bot, kulich, boty do mokra, plavky, krém na opalování, repelent, hudební nástroj, šátek, 

psací potřeby, blok, hygienické potřeby, potraviny, peníze, doklady, osobní léky a kartu zdravotní 

pojišťovny. 

7. Cena kurzu: 

Celková cena kurzu je 2000,- Kč, nutno uhradit zálohu 1000,- Kč do 30. 11. 2017 a doplatek  

1000,- Kč do 30. 4. 2018 (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování a půjčovné). 

Možnosti plateb:  

1. hotově na pokladně školy 

2. převodem na účet školy: č. účtu 2001071619/2010, Fio banka, a.s., variabilní symbol – rodné číslo   

    studenta; do popisu nebo poznámek uveďte jméno, příjmení a třídu studenta 

Důležité upozornění!!! 

8. V případě nenadálého onemocnění nebo jiné neočekávané události, která zabrání účastníkovi STK v 

odjezdu na kurz těsně před jeho začátkem, informujte prosím neprodleně o této skutečnosti vedoucího 

kurzu nebo sekretářku školy (558 421 319).  

9. Pokud Vám bude ještě nějaká okolnost spojená s STK nejasná, můžete se pochopitelně ještě před 

odjezdem informovat přímo u ředitele školy. 

10. Řád STK plně vychází ze školního řádu, zvláštních bezpečnostních předpisů a poučeno BOZP a PO. 

11. Překročení těchto pravidel bude řešeno jako hrubé porušení školních norem. 

 

Kontakt:   Mgr. Vítězslav Frkal – vedoucí kurzu (+420603741653) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Potvrzení o seřízení jízdního kola 

Prohlašuji, že jízdní kolo  ………………………………….. bylo odborně seřízeno a odpovídá parametrům pro jeho bezpečné 

fungování pro STK pro výše uvedenou osobu. 

 

Prohlášení o zdravotním stavu 
Prohlašuji, že můj syn /dcera:.................................................... ze třídy ...............nar….……..................... je zdravotně způsobilý 

zúčastnit se sportovně - turistického kurzu a v poslední době nepřišel do styku s nakažlivými chorobami. Bude mít s sebou léky, 

pokud nějaké pravidelně užívá, a oznámí to vedoucímu kurzu. Alergie na: ………………………………………………….. 

                  

Datum:…………………..      Podpis zákonného zástupce:………………………………………..                                          

S t ř e d n í  š k o l a  ř e m e s e l ,  F r ý d e k - M í s t e k ,  

p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e  

Pionýrů 2069, 738 01  Frýdek-Místek  
 


