Gymnázium Český Brod ve spolupráci s organizací Corridoor

www.corridoor.cz, email: info@corridoor.cz, mobil: 774 962 942

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEZNAMOVACÍCH KURZŮ
Sport – areál Samopše, Samopše 29; 285 07
1A8

Osmileté studium 31. 8. – 2.9. 2017 (Čtvrtek – Sobota)

odjezd:
příjezd:
1A4

Čtvrtek 31.8. v 7:15 sraz na nádraží v Českém Brodě (odjezd 7:45)
Sobota 2.9. v 16:00 na nádraží v Českém Brodě
Čtyřleté studium 31. 8. – 2.9. 2017 (Čtvrtek – Sobota)

odjezd:
příjezd:

Čtvrtek 31.8. v 7:15 sraz na nádraží v Českém Brodě (odjezd 7:45)
Sobota 2.9. v 16:00 na nádraží v Českém Brodě

Před odjezdem předejte posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (může být z jiné akce- max. jeden rok staré) a potvrzení o
bezinfekčnosti (datum odjezdu) + kopii kartičky zdr. pojišťovny. V případě, že dítě užívá léky, tak je popsané předejte
instruktorovi.
Pokud bude student odcházet z nádraží sám nebo bude vystupovat na jiné zastávce, než je Český Brod, prosíme rodiče, aby při
předání studentu odevzdali i tuto informaci písemně
Z vlaku půjdeme do Sport Areálu pěšky (cca 20 min) - Zabalte si do krosny nebo většího batohu (nevhodné jsou tašky přes
rameno)


bližší a nejaktuálnější informace naleznete na internetových stránkách gymnázia, či www.corridoor.cz

Povinné vybavení:








spacák, karimatka
Obyčejné bílé tričko (na zničení)
baterka, šátek – neprůhledný; tužka, papír
kartičku ZP, užívané léky
sportovní oblečení a obuv dle předpovědi počasí (může se ušpinit a třeba i namočit)
plavky, přípravek proti klíšťatům, hygienické potřeby
obuv na přezutí, náhradní sportovní obuv

Doporučené vybavení:
 polštářek, flašku na pití (např. pet lahev)
Cena kurzu:

1550,- Kč STORNO POPLATEK Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit zaplaceného kurzu,odhlaste se písemně mailem a
nebo telefonicky (na uvedené kontakty). a) Více než 28 dnů před odjezdem, storno poplatek činí 10%. b) Více než 14 dnů před
odjezdem, storno poplatek činí 20%. c) V době kratší než 14 – 6 dnů před zahájením činí storno poplatek 50%. d) Při zrušení
přihlášky 5 dnů – a méně před zahájením činí poplatek 100%. e) Při neomluvené neúčasti nebo při odhlášení po zahájení kurzu
se uhrazená částka nevrací. f) Při odhlášení z kurzu a současném zajištěním adekvátního náhradníka storno neplatíte.

Cena zahrnuje: ubytování, plná penze + svačiny a pitný režim, materiál potřebný k organizaci programu, instruktoři organizace Corridoor,
doprava na kurz a zpět

Veškeré dotazy a upřesňující informace vám rádi zodpovíme na uvedených kontaktech
Radslav Pivoňka
601590020

Radslav.pivonka@centrum.cz

Instruktorka přítomna na kurzu
Eliška Strakošová
774 962 942

estrakosova@centrum.cz

