Drážďany
v letní atmosféře
prohlídka výstavy Dresden im Barock, dále
trhy a vánoční atmosféra v historickém
centru i v nákupních centrech (Primark …)

20. 12. 2018 (čtvrtek)
za 680,- Kč
včetně pojištění a vstupného

Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím nejpozději
do 30. 11. (pátek)
v N27 u p. Scholze nebo pí. Podolkové
včetně příslušné částky

Vážení rodiče,
Vaše dcera/Váš syn se předběžně přihlásil(a) na exkurzi do Drážďan, která se koná ve čtvrtek 20. prosince 2018. Předběžný
program:
-

odjezd od školy v 7 hodin
v 11.30 hodin prohlídka výstavy „Dresden im Barock“ v galerii Panometer
(vstupné započítáno do ceny exkurze, prohlídka trvá zhruba 60 min.)
po prohlídce společná návštěva vánočních trhů a od 14.30 do 18.20 hod. osobní volno na trzích a Prager Straße
(obchodní třída)
odjezd z Drážďan v 18.30 hodin

Cena 680,- Kč zahrnuje dopravu, cestovní pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a vstupné
na výstavu. Nutnou podmínkou účasti na projektu je vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz platný minimálně ještě 6
měsíců po návratu ze zahraničí a kapesné dle uvážení.
Abychom mohli celou akci organizačně připravit, obracíme se na Vás s prosbou o čitelné vyplnění této závazné přihlášky a
vyjádření souhlasu s navrženým programem a s účastí Vaší dcery/Vašeho syna na exkurzi do zahraničí svým podpisem.
Odjezd i příjezd žáků je od budovy gymnázia. Za jiný způsob dopravy pedagogický dozor nezodpovídá. Nutnou podmínkou
účasti je dodržování školního řádu, poučení a doporučení, o kterých budou žáci panem Mgr. Tomášem Scholzem poučeni.
Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Scholz

------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška na exkurzi „Dresden“ (prosím vyplnit hůlkovým písmem a čitelně)
Student/ka
Jméno a příjmení:

……………………………………….….. Třída: ……….….

Telefon:

………………………………

Adresa:

……………………………….…….…

Datum narození: ………………………..

……………………..…………….…...
Číslo pasu nebo občanského průkazu: …………………..…….
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………….
Poznámka (léky, dieta, alergie …): .…………….……………………………….……………………..……
Zodpovědná (kontaktní) dospělá osoba:
Jméno a příjmení:

…………………………..………………..

Telefon:

…………………………..

Souhlasím s programem a s účastí mé dcery/mého syna na této exkurzi.

……………………………..
datum

…………………….……………..
podpis

