Informace pro rodiče a děti
Provozovatel akce : Outdoor plus, s.r.o., Blatnická 4219/4, 628 00 Brno - Židenice
Kontakty : telefon +420607991175, e-mail info@outdooplus.cz
Oficiální stránky http://www.outdoorplus.cz
Adresa objektu Jméno dítěte, Penzion Koniklec, Jestřabí v Krkonoších 69, 514 01
Jilemnice
5. Termín _____________________
6. Místo a čas příjezdu a odjezdu dětí : od školy. ODJEZD v 9:00hodin
PŘÍJEZD mezi 11 a 12 hodinou. Sraz při odjezdu je před školou v 8:30 hodin.
7. Při odjezdu na školu v přírodě je nutné odevzdat BEZINFEKČNOST, kopii
OČKOVACÍHO PRŮKAZU, případně LÉKY označené jménem dítěte a
dávkováním.
8. Týden před odjezdem odevzdat do školy Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.
Přihlášky odevzdejte do školy do 20.března 2021.
9. Zálohu ve výši 1 000,-Kč zašle do 15.března 2021, doplatek do 31.května 2021.
Lze zaplatit celou částku najednou.
10. Způsob úhrady : bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet číslo
_____________ . Variabilní symbol : rodné číslo dítěte.
11. Pokud úhradu platí zaměstnavatel, sdělte prosím, kdo platbu provedl ( název firmy ),
případně Vám na požádání vystavíme fakturu.
12. Charakteristika objektu : Pension leží v obci Jestřabí v Krkonoších v klidném
1.
2.
3.
4.

prostředí. Vzdálenost od Prahy 130 km, od Liberce 40km, od Jablonce n/N 30km,
Ubytování je ve 2- a více-lůžkových pokojích. Některé pokoje mají sprchu a WC
na pokoji ostatní na patře. Společné prostory: spol.místnost s krbem, jídelna s
TV/SAT, terasa s posezením, zahrada s ohništěm. Vhodné pro rodinné i skupinové
pobyty, celoroční provoz, outdoorové programy, možnosti na pěší i cyklo-výlety

13. Nutné základní vybavení dětí: běžné vybavení, pláštěnka, holínky, sportovní obuv,
čepice, plavky, u neplavce kruh nebo rukávky, oblečení do horka i do zimy, baterka,
hygienické potřeby, psací potřeby, rozumné kapesné. Za drahé věci nelze dětem ručit.
Doporučené vybavení: hudební nástroj, pingpongové pálky, menší batoh na výlety,
malou láhev na pití.
14. Nedoporučujeme brát sebou mobilní telefony a drahé věci.
15. Případný předčasný odjezd dítěte je po dohodě možný, avšak bez nároku na vrácení
peněz.

