Předvánoční exkurze

do Norimberku
17. 12. 2019 (úterý)
za 950,- Kč
Přihlásit se přijďte prosím s vyplněnou přihláškou a penězi
co nejdříve :-)
panu Scholzovi nebo paní Podolkové do N27!!!
Nürnberg a jeho nabídka: Hans Sachs a podle básně o manželství ztvárněná
kašna, středověké opevnění města, hrad, muzeum hraček a jiná, Dürerův rodný
dům, norimberský perník, kroužek pro splněná přání u kašny před radnicí,
Frauenkirche, dvůr řemesel, občerstvení prý na nejkrásnějším předvánočním
trhu v Německu …
Program: prohlídka města a muzea hraček, vánoční trhy (Christkindlmarkt)
odjezd ve 4.00 hod. od kina
návrat kolem 3 hodiny
(trasa: Chotěboř - Čáslav - Kolín - Praha - Plzeň - Rozvadov - Norimberk)

Sz

Vážení rodiče,
Vaše dcera/Váš syn .............................................. se předběžně přihlásil(a) na školní exkurzi z německého jazyka
„Předvánoční Norimberk“. Exkurze se koná 17. prosince 2019. Celkové náklady na exkurzi činí 950,- Kč + kapesné.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, cestovní pojištění v rozsahu požadující MŠMT a vstupné do muzea hraček. Není
zajištěna žádná strava. Na cestu doporučujeme vzít si jídlo a pití na celý pobyt z domu nebo v době osobního volna
bude možnost něco zakoupit v obchodě nebo na trzích.
Přibližný program:
Odjezd od kina v Chotěboři ve 4.00 hodin. Příjezd na místo po 10 hodině. Společná prohlídka historického centra,
hradeb a císařského hradu a návštěva muzea hraček. Pak osobní volno na vánočních trzích. Odjezd do Chotěboře
v 18.30 hodin. Příjezd ke škole déle po půlnoci.
Odjezd i příjezd žáků je od kina v Chotěboři. Za jiný způsob dopravy pedagogický dozor nezodpovídá. Nutnou podmínkou
účasti je mít s sebou platný občanský průkaz nebo pas, dále dodržování školního řádu, poučení a doporučení, o kterých byli
žáci panem Mgr. Tomášem Scholzem poučeni. Prosíme o zaplacení částky spolu s přihláškou. Případné dotazy směřujte
prosím buď mailem: scholz@gch.cz nebo telefonem: 605 956 730. Děkuji.
Mgr. Tomáš Scholz a Mgr. Eva Podolková

Závazná přihláška na exkurzi z německého jazyka „Nürnberg“
Student(ka):

Třída: ..............

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

Jméno a příjmení: ................................................... Číslo pasu/obč. pr.: ......................................
Zdravotní pojišťovna: ............................................ Rodné číslo: .................................................
Bydliště: ………………………………………… Datum narození: ...........................................
PSČ: ................ Obec: …………………………... Poznámka (dieta, alergie, …): …………….
………………………….………………….
Zodpovědná dospělá osoba:

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

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

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mé dceři/mému synovi, které/který je v mé péči změnu režimu, dítě nejeví známky
akutního onemocnění (průjem, teplota 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.
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.

.......................................
datum

....................................
podpis žáka

.................................................
podpis zákonného zástupce

