
Program a přihláška  STK  Slovinsko  2022 
 

místo:  Bohinjsko jezero -  Avtocamp Zlatorog (Slovinsko), Camp Savudrija (Chorvatsko) 

předpokládaný termín: neděle 12.6. – úterý 21.6.2022 

odjezd: neděle 12. 6. 2022 - 19:30 Varnsdorf náměstí, 20.00 Gymnázium Rumburk,  

příjezd: úterý 21.6.2022 ráno  

dozor: vyučující TV, instruktoři popř. třídní učitelé 

náhradní program: kurz ve Vysokých Tatrách na Slovensku (max. počet 25 účastníků), případně v 

ČR 

 

  předběžná cena: 2500,-Kč (doprava a pojištění při účasti 40-ti studentů) + 70,- EUR  

    na kempy + cca 70,- EUR (za ev. přenocování na horských chatách, jiné aktivity…) 

  podepsat souhlas zákonným zástupcem studenta (u nezletilých) 

  při případných zdravotních potížích vyjádření lékaře (léky s sebou) 

  kontrola stanů, obuvi, oblečení, vařičů, batohů, spacáků, karimatek... 

  informace o okolí a cenách na http://www.bohinj.si  

  připojištění pro léčebné výlohy v zahraničí je v ceně  

  kapesné na případné lanovky, vstupy (bazén, krápníkové jeskyně Postojna), nákupy apod. 

  mohou jet i cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR 

  změna TERMÍNU, programu a cen vyhrazena!! 

  platba 2500,- Kč do 5.5.2022 převodem na účet školy 3994000237/0100, 

    (variabilním symbolem je přidělené číslo a do zprávy pro příjemce uvádět jméno žáka a 

Slovinsko!!!).  

  při neúčasti na kurzu po podání závazné přihlášky jsou náklady na dopravu  

     nevratné!!! Omluvou je nemoc potvrzená lékařem nebo jiné závažné důvody.  

  platba zálohy 140,- EUR  přímo ve Slovinsku učitelům 

  studenti, kteří nejedou do Slovinska, absolvují několikadenní kurz v Rumburku 

  školení bezpečnosti a bližší informace o kurzu v listopadu a dubnu  

  vyúčtování veškerých nákladů co nejrychleji po návratu (cca 2 týdny) 

  Slovinsko 2015: http://gymbreak.cz/2015/10/12/video-slovinsko-2015/  

  kontakt a info: Mgr. Marek Winter, tel. 775181706, winter@gymrumburk.cz 

PODMÍNKOU ÚČASTI JE UKONČENÉ OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU 19 !! 

 

 

 

 

Závazná přihláška Slovinsko 2022 - do 31.1. 2022 

 

 

Souhlasím s účastí a závazně přihlašuji svého syna/dceru..................................................................... 

na sportovně-turistický kurz Slovinsko 2022 v termínu 12.-21.6.2022 

Požaduji pojištění:               ANO                NE          (nehodící škrtněte) 

 

Kontakt účastníka kurzu: e-mail: ………………………………………….. tel.:……………………. 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce …………….…………………………………………………… 

 

 

Při neúčasti na kurzu po podání závazné přihlášky jsou náklady na dopravu nevratné!!!  

Omluvou je nemoc potvrzená lékařem nebo jiné závažné důvody.  

 

mailto:winter@gymrumburk.cz

