Děčín
cesta za nevšedními zážitky
Program (25. – 28. 6. 2022):
Sobota:
- Odjezd od budovy nádraží ČD Chotěboř v 7.20 hodin do Děčína (12.00).
Po poledni ubytování v kempu v bungalovech.
- Odpoledne dle vlastního uvážení via ferrata (zájemci + 350,- Kč za
vypůjčení vybavení a lezení s instruktorem), ostatní výstup po turistické
cestě na Pastýřskou stěnu s možností návštěvy ZOO (zájemci + 80,- Kč).
Neděle:
- Prohlídka děčínského zámku s výkladem „zlatá léta“.
- Odpolední koupání v aquaparku Děčín (tobogány + 100,- Kč)
– za nepříznivého počasí jen 90 minut (v základní ceně jsou
pak i tobogány).
- Večer procházka zámeckým parkem.
Pondělí:

-

Snídaňový balíček na cestu a odjezd v 8.41 hodin z hlavního nádraží Děčín do zastávky Schöna a přívozem
přes Labe do Hřenska.

- Turistický okruh s nádhernými výhledy na pískovce přes
Pravčickou bránu, Mezní Louku a Divokou a Edmundovou
soutěskou na lodičkách zpět do Hřenska a odtud stejným
způsobem, jak jsme přijeli, do Děčína s odjezdem ze
stanice Schöna v 18.00 nebo 18.59 hodin.
Úterý:
- Odjezd v 10.00 hodin z hlavního nádraží Děčín s příjezdem do Chotěboře v 14.32 hodin.
Středa:
- Osobní volno.
Cena 2.300,- Kč zahrnuje dopravu vlakem, ubytování se snídaní,
vstupné dané programem. V ceně není zahrnuto kapesné (Kč) a
alternativní program (max. + 450,- Kč ale není rozhodně nutný).
Nutno mít s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas a kartičku
pojištěnce. Během pobytu s ohledem na program zde je možnost nákupu v kempu, Kauflandu, Pizzerii
nebo Kebabu.
Přihlášku je možné si vyzvednout u pana Scholze nebo Pokorného v kabinetu německého jazyka č. N27.
Závaznou přihlášku odevzdejte u pana Scholze v N27 se zálohou 1.000,- Kč.
Doplatek ve výši své přihlášky bude nutné uhradit do konce ledna 2022.
Těšíme se na vás!



Maximální počet účastníků 35 studentů!

Scholz, Pokorný

Vážení rodiče,
Vaše dcera/Váš syn .............................................. se předběžně přihlásil(a) na školní projekt do Děčína. Výlet se koná 25. až 28. června
2022 (So – Út). Celkové náklady na výlet činí 2.300,- Kč + kapesné + alternativní program. Základní cena zahrnuje dopravu vlakem,
ubytování se snídaní, vstupné dané programem. V ceně není zahrnuto kapesné a alternativní program jako výpůjčné via ferrata,
ZOO, tobogány (viz program). Na cestu doporučujeme vzít si jídlo a pití, popř. na celý pobyt z domu nebo v době osobního volna
bude možnost něco zakoupit v obchodě, v kempu nebo rychlém občerstvení. Nutné mít s sebou cestovní pas nebo občanský průkaz a
kartičku pojištěnce, plavky, dobré turistické boty, hygienické potřeby, krém na opalování, vlastní léky, obvaz, náplast apod.
Přibližný program:
Sobota: Odjezd od budovy nádraží ČD Chotěboř v 7.20 hodin do Děčína (12.00). Po poledni ubytování v kempu v bungalovech. Odpoledne
via ferrata (zájemci + 350,- Kč za vypůjčení vybavení a lezení s instruktorem), ostatní výstup po turistické cestě na Pastýřskou stěnu na
vyhlídku a s možností návštěvy ZOO (zájemci + 80,- Kč).
Neděle: Prohlídka děčínského zámku s výkladem „zlatá léta“. Odpolední koupání v aquaparku Děčín (zájemci o tobogány + 100,- Kč).
Pokud bude deštivo, koupání bude v kryté části jen 90 min. a tobogány jsou potom v ceně. Cestou z koupání doporučuji zakoupení stravy na
další den (celodenní turistika) např. v nedalekém Kauflandu apod. Večer procházka zámeckým parkem.
Pondělí: Snídaňový balíček na cestu, odchod na nádraží nejpozději v 8.00 hodin a odjezd v 8.41 hodin z hlavního nádraží Děčín vlakem do
zastávky Schöna a přívozem přes Labe do Hřenska. Turistický okruh s nádhernými výhledy na pískovce přes Pravčickou bránu, Mezní
Louku a Divokou a Edmundovou soutěskou na lodičkách zpět do Hřenska a odtud stejným způsobem, jak jsme přijeli, do Děčína
s odjezdem ze stanice Schöna v 18.00 nebo 18.59 hodin.
Úterý: Opuštění kempu v 9 hodin a odjezd v 10.00 hodin z hlavního nádraží Děčín s příjezdem do Chotěboře v 14.32 hodin.
Středa: Osobní volno
Odjezd i příjezd žáků je od budovy nádraží ČD Chotěboř. Za jiný způsob dopravy pedagogický dozor nezodpovídá. Nutnou
podmínkou účasti je dodržování školního řádu, poučení a doporučení, o kterých byli žáci panem Mgr. Tomášem Scholzem poučeni.
Prosíme o zaplacení částky 1.000,- Kč spolu s přihláškou. Doplatek bude nutné zaplatit do konce ledna 2022 ve výši své přihlášky.
Případné dotazy směřujte prosím buď mailem: scholz@gch.cz nebo telefonem: 605 956 730. Děkuji. Mgr. Tomáš Scholz

Závazná přihláška na projekt německého jazyka „Děčín 2022“
Student(ka):

Třída: ..............

Telefon: ........................................................

Jméno a příjmení: ...................................................................

Číslo pasu/obč. pr.: ......................................

Zdravotní pojišťovna: .............................................................

Rodné číslo: .................................................

Bydliště: .............................................................................................................................. PSČ: …….…………..
Alergie: ……………….................................................

Datum narození: …………………………………..

Zákonný zástupce (i v případě plnoletosti):
Jméno a příjmení: .....................................................

Telefon: .....................................

Souhlasím s účastí mé dcery / mého syna na této exkurzi a všech v programu a mnou zvolených aktivit.
ANO x NE⃰
Souhlasím, aby se moje dcera / můj syn zúčastnil výstupu na via ferrata v Děčíně. Poplatek extra činí 350,- Kč za
zapůjčené vybavení a instruktora k celkové částce 2.300,- Kč.
ANO x NE⃰
Souhlasím, aby se moje dcera / můj syn zúčastnil vstupu do ZOO v Děčíně. Poplatek extra činí 80,- Kč k celkové
částce 2.300,- Kč.
ANO x NE⃰
Souhlasím, aby se moje dcera / můj syn zúčastnil atrakcí na tobogánech na koupališti v Děčíně. Poplatek extra činí
100,- Kč k celkové částce 2.300,- Kč.
ANO x NE⃰
( ⃰ nehodící se prosím škrtněte)
Pro cestu vlakem mám slevu A do 15 let B 15-18 let C 18+ (ISEC…) D žádnou.

Celková částka mého projektu: …………………..,- Kč

(⃰ vyber vhodnou variantu)

Odevzdaná záloha: 1.000,- Kč

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mé dceři/mému synovi, které/který je v mé péči změnu režimu, dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota, Covid-19 apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též
známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se výše zmíněné akce Gymnázia Chotěboř za dodržení aktuálních epidemiologických opatření.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s instrukcemi a informacemi o školním výletu (viz informační leták s hrubým programem
a doporučeními pedagogického dozoru) a souhlasím s nimi.
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