GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO
SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě

Experimentální týden 2018
Organizační pokyny
Termín: 4. 6. 2018 – 8. 6. 2018
Odjezd: pondělí 4. 6. 2018
• sraz v 7.30 před hlavním vchodem gymnázia
• zavazadla (cestovní tašky nebo batohy) budou uložena v zavazadlovém prostoru
• malý batůžek s vybavením na první den (strava, doklady, pomůcky) bude mít každý
účastník při sobě v autobuse
Příjezd: pátek 8. 6. 2018, okolo 16. hodiny
Pedagogický doprovod: Martin Beneš, Miloš Bukáček, Jana Dvořáková, Petra Mičková
Vedoucí experimentálního týdne: Miloš Bukáček, bukacek@gynome.cz, tel.: 723 920 201
Ubytování:
• Hotel Patria, Náchodská 358 541 01 Trutnov
• dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje se sociálním zařízením
Stravování:
• začíná v pondělí večeří a končí v pátek snídaní
• snídaně – formou švédských stolů
• večeře – polévka, hlavní chod, nápoj
Cena:
• na dopravu, ubytování, stravu výše uvedenou a vstupy do expozic související s výukou
bude vybírán poplatek 4 000 Kč, pokyny pro platbu a termíny jsou uvedeny v souboru
Informace pro rodiče žáků na webu gymnázia
• upozorňujeme, že konečná cena se může mírně lišit podle skutečného počtu účastníků
experimentálního týdne
• s sebou si účastníci vezmou kapesné na drobné občerstvení během dne (do
100 Kč/den)
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Denní program:
• 6.30 – budíček
• 7.00–7.30 – snídaně
• 8.00 – odjezd (odchod) na denní program
• 18.00 – návrat z denního programu
• 18.30–19.00 – večeře
• 19.00–20.00 – večerní program
• 20.00–22.30 – osobní volno
• 22.30 – večerka
Doklady a pomůcky:
• průkaz zdravotní pojišťovny
• občanský průkaz
• pevná podložka formátu A4
• psací potřeby (propiska, tužka, fixy – min. 5 barev)
• fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem
Sportovně turistické vybavení:
• nepromokavá lehká bunda a sportovní kalhoty (případně pláštěnka)
• pevná nepromokavá turistická obuv
• náhradní obuv na přezutí (sandále nebo vycházková obuv)
• čepice (pro výstup na Sněžku)
• dostatečné množství ponožek a triček
• malý batoh pro svačinu a pracovní pomůcky
• sluneční brýle, opalovací krém
Vybavení na hotel:
• přezůvky
• hygienické potřeby
• pyžamo
• minimálně jeden ručník
• základní zdravotní výbava (náplasti, obinadlo, Paralen, desinfekce apod.)
Před odjezdem:
• podepsat poučení o bezpečnosti – každý účastník bude před konáním kurzu vyzván k
podpisu
• odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti – nesmí být starší 3 dnů před odjezdem, prázdné
tiskopisy budou rozdány

