Vážení rodiče a žáci,
základní škola připravila pro žáky 1. stupně ozdravný pobyt na horách v Horním Maršově.
Jedná se o šestidenní pobyt s programem zaměřeným na ochranu přírody a spoustou her.
Termín pobytu: 4. 3. – 9. 3. 2019 (1., 2. a 3. třída)
9. 3. – 14. 3. 2019 (4. třída , 5. A, 5. B)
V ceně pobytu je zahrnuto:
Ubytování, 5x denně strava, pitný režim, dohled pedagogů, program, doprava, v případě sněhu půjčka sáněk a bobů.
Cena: 4 000 Kč (JESTLI SE VÁM ZDÁ CENA VYSOKÁ, ČTĚTE NÍŽE.)
Cenu je nutné uhradit a poté může zákonný zástupce po konání ozdravného pobytu využít:
-

Benefit na ozdravný pobyt u pojišťoven (např. VZP v roce 2018 vyplácela příspěvek až 1 200 Kč).
Dotaci od ZŠ, kterou schválil Fond životního prostředí (1 750 Kč/ 1 žák za předpokladu, že pojede 100 žáků,
jinak bude příspěvek nižší), až po vyřízení administrativních formalit.

Pak by se podíl finanční účasti zákonného zástupce žáka snížil na 1 050 Kč!
Platbu za pobyt bude nutné uhradit od 7. 1. 2019 do 28. 2. 2019
----------------------------------------------------------------odstřihněte --------------------------------------------------------------Přihlášku pošlete zpět do 8. 10. 2018 a předejte (žák nebo zákonný zástupce) třídní učitelce.
Závazná přihláška
Ozdravný pobyt v Horním Maršově v termínu:
4. 3. – 9. 3. 2019 (1., 2. a 3. třída)
9. 3. – 14. 3. 2019 (4. třída , 5. A, 5. B)
Jméno a příjmení žáka: ________________________________________________________
Třída: __________________________

podpis zákonného zástupce: _______________
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