Milí rodiče,
Obchodní akademie, Český Těšín, p. o. pořádá v letošním školním roce pro žáky třetích
ročníků sportovně – turistický kurz, který proběhne v termínu 15. - 19. 06. 2020 ve Žiaru
(okr.Liptovský Mikuláš), na Slovensku. Ubytování zajištěno v RS Spojár ( www.spojar.sk ).
Kurz je zaměřen na vysokohorskou turistiku, sportovní hry a pobyt v přírodě.
Předběžná cena kurzu činí 3500,00 Kč a zahrnuje ubytování, plnou penzi a dopravu
autobusy. Tato cena nezahrnuje ostatní výdaje, které se týkají případných vstupů na lanovky,
do aquaparku Bešeňová atd… Tyto výdaje si hradí každý žák sám na místě podle potřeby.
Předpokládaná cena vedlejších výdajů činí cca 600 Kč.
S odevzdáním závazné přihlášky se zaplatí nevratná záloha 1 500,- Kč. Nevratnou zálohu
bude vybírat paní ekonomka L. Kročková v termínu do 13. 12. 2019! Doplatek ve výši
2 000,00 bude uhrazen do konce března 2020.
Vedoucí kurzu Mgr. Jana Sikorová

✂……………………………………………………………………………………………✂

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TURISTICKÝ KURZ

Jméno, příjmení a třída žáka/žákyně …..…………………………………………………….….
Tímto se závazně přihlašuji na sportovně - turistický kurz žáků třetích ročníků Obchodní
akademie v Českém Těšíně.
Kurz proběhne v termínu 15. - 19. 6. 2020 ve Žiaru (Západní Tatry), na Slovensku.
Ubytování zajištěno v RS Spojár ( www.spojar.sk ).
Kurz je zaměřen na vysokohorskou turistiku, sportovní hry a pobyt v přírodě.
Předběžná cena kurzu činí 3500,00 Kč a zahrnuje ubytování, plnou penzi a dopravu
autobusy. Tato cena nezahrnuje ostatní výdaje, které se týkají případných vstupů na lanovky,
do aquaparku Bešeňová, atd… Tyto výdaje si hradí každý žák sám na místě podle potřeby.
Předpokládaná cena vedlejších výdajů činí cca 600 Kč.
S odevzdáním závazné přihlášky se zaplatí nevratná záloha 1 500,- Kč. Doplatek ve výši
2 000,00 bude uhrazen do konce března 2020.

Datum ……………

Podpis zákonného zástupce……………………………………

Závaznou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli!!!!!!!!!
Zálohu 1.500 Kč vybírá paní ekonomka L. Kročková, nejpozději do 13. 12. 2019!!!!!!!!!!

