Propozice a přihláška na kurz

Česko - anglické gymnázium

KALOKAGATHIA
PRVÁK

ČAG organizuje tento kurz jako součást školního vzdělávacího programu s cílem rychlého
vytvoření pozitivních vazeb v novém kolektivu. Kurz je z dlouhodobého hlediska součástí
prevence rizikového chování a přípravou na navazující školní aktivity. Neúčast je možná pouze
ze závažných důvodů.
Náplní kurzu je základní vodácký
orientační běh, míčové hry a jiné. Dále

výcvik, paddleboarding, cyklistika,
pak

výtvarný

projev

v

přírodě,

fotografický workshop, filmový klub, rétorické cvičení, dramatická výchova… . Kurzu se účastní
nejen vyučující TV a třídní profesor.
 Kurz bude probíhat ve dnech 9. 9. – 13. 9. 2019
 Ubytování i stravování bude zajištěno v Penzionu na Kovárně
v Kovářově mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem.
 Odjezd: v pondělí 9. 9. v 9:30 hod. od školy. Sraz půl hodiny
před odjezdem.
 Návrat: v pátek 13. 9. okolo 12:00 hod. tamtéž
 Předpokládané cenové relace: ubytování a stravování /plná penze/ 2000,- Kč, doprava vč.
kol 600,- Kč, půjčovné (lodě a příslušenství) 350,- Kč, kapesné asi 300,-Kč.
 Věci s sebou: Oblečení a vybavení pro jízdu na kole, kanoi, plavání, sportovní hry a pohyb v
přírodě. Určitě nezapomenout: min. 2x sportovní boty, vhodnou obuv do vody, plavky,
pláštěnka, pantofle na přezutí… a vše ostatní pro případ teplého i studeného počasí. Věci
osobní hygieny, krém na opalování, osobní léky, sluneční brýle, hudební nástroj (pokud
ovládáš), foťák, kolo a přilbu na kolo (po dohodě s ostatními a vedoucím kurzu). Nezapomeň
na průkazku pojištěnce a doklady.
Bližší informace poskytne vedoucí kurzu prostřednictvím e-mailu nebo
na tel 608 510 265.
Odstřiženou
a
vyplněnou
přihlášku
(dostupná
také
na
adrese:
http://www.cag.cz/cz/propozice) doručit do 24. 6. 2019 vedoucímu kurzu nebo do
kanceláře ČAG. “Zálohu” ve výši 2950,-Kč poukázat na číslo účtu 199072289/0300
s variabilním symbolem rodným číslem studenta do 15. 8. 2019.
V Č. Budějovicích 1. 5. 2019

Mgr. Lukáš Erhart, vedoucí kurzu
lerhart@cag.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice 370 06

Jméno a příjmení: ____________________________________________________

Třída:

PRVÁK

Kurz:

KALOKAGATHIA

Termín:

9. - 13. 9. 2019

Souhlasím / nesouhlasím (nehodící se škrtněte nebo smažte), aby se můj syn (má dcera)
zúčastnil (-a) výše uvedeného kurzu. Řádně jsem se seznámil s propozicemi kurzu a
s podmínkami účasti včetně ceny souhlasím. V případě nesouhlasu s účastí uveďte
důvod.

Podpis rodičů:

_______________________________________________________

Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte dle propozic vedoucímu kurzu.
Přihláška v elektronické podobě musí být zaslána z e-mailu rodičů.

