
SEZNAMOVACÍ A SPORTOVNÍ KURZ 
 

Ve dnech 6. 9. – 10. 9. 2021 se konají seznamovací a sportovní kurz žáků 1. E. Ubytování 
a stravování je zajištěno v areálu Melchiorova Huť. Předpokládaná cena je 1900,- Kč za ubytování, 
stravování a dopravu. 

Pokud se Vaše dítě kurzy zúčastní, je nutno do 25. 8. 2021 uhradit uvedenou částku na účet školy 
– č. ú. 259102751/0300, text na příkaz: cyklo + jméno + příjmení + třída. 

Po skončení kurzu bude provedeno vyúčtování a odečtený příspěvek na seznamovací kurz. Pokud 
se Vaše dítě po zaplacení uvedené částky kurzu nezúčastní, nebude vrácena celá částka, budou odečteny 
storno poplatky dle podmínek ubytovatele. 

 
 Mgr. Aleš Janoušek v.r. 

 ředitel gymnázia      
 
Informace ohledně sportovního kurzu: 

Výzbroj: jízdní kolo (v dobrém technickém stavu), pumpička, náhradní duše, lepení, klíče na opravu, přilba, láhev 
na pití, baťůžek nebo ledvinka, hadr na čištění kola 

Výstroj: oblečení na kolo (kraťasy, šusťáky, vhodné boty), sportovní oblečení 2x, sportovní obuv 2x 

přezůvky, trička, spodní prádlo, ponožky (dle uvážení) 
noční oblečení (pyžamo) 
čepice (kšiltovka) 
sluneční brýle, krém na opalování, plavky 
pláštěnka 
baterka 
věci osobní hygieny (mýdlo, ručník...) 
peníze ( dle uvážení ) 
průkaz pojištěnce 

Cesta tam a zpět: 

Pondělí - sraz 7:45 u školy, pojede se autobusem (poveze i kola!) 

Pátek – zpět ke škole na kole, trasa: Melchiorova Huť - Špankov - Dolní Bělá - Loza - Bučí - Krašovice - Trnová 
- Horní Bříza - Záluží - Bolevák - Bílá hora – Doubravka, předpokládaný příjezd ke škole: 11:00 – 12:00, 
příjezdem do školy výuka končí! 

Žáci, kteří nebudou rodiči vyzvednuti ihned po příjezdu ke škole, čekají pod dohledem u vrátnice školy. Zavazadla 
k vyzvednutí budou v tělocvičně školy. 

Cena: 1.900 Kč (ubytování, strava, autobus) 

Číslo účtu: Částku, prosím, zaslat na číslo účtu: 259102751/0300 do 25. 8. 2021. Do zprávy pro příjemce je 
třeba napsat: cyklo a jméno a příjmení žáka/žákyně a třídu. 

Kontakt na organizátora sportovního kurzu: Štefan Krupa, 777 070 879, kp@glp.cz 

Kontakt na třídní učitelku: Lic. Isabel Contreras Hein, 736 411 388, coa@glp.cz 

 

……………………………………........ zde oddělte………………………………………… 
 
 
Souhlasím s tím, aby se mé dítě ……................................................................... třídy................ 
zúčastnilo sportovního kurzu za výše stanovených podmínek. 
 
 V Plzni dne  podpis rodičů: 


