Návrhy výletů turistického kroužku – podzim 2018:

Termíny jsou předběžné, záleží na počtu účastníků a časových možnostech pedagogického
dozoru. Vždy před akcí dostanou děti podrobné informace.

6.10.2018 výlet Praha Petřín a Dinopark Harfa- pojedeme autobusem odjezd
8.00 od školy návrat kolem 15.00 doplatek pro členy turistického kroužku 100
Kč (kapacita 40 dětí) (cena pro nečleny 500 Kč)

3.11.2018 výlet –letiště Praha + park Toboga odjezd 7.30 autobusem od
školy, exkurze na letištní ploše – pojedeme autobusem uvidíme přistání, odlety
cena 150 Kč (pro nečleny 400 Kč) odlety letadel, navštívíme letištní hasiče, po
skončení exkurze (zhruba 2 h) přesun do zábavného parku Toboga , návrat
kolem 17.30
17.11. výlet Drážďany - pozor jen pro ty, co mají pas nebo dětskou občanku !!
– návštěva muzea dopravy a muzea hygieny (zajímavosti, které se týkají
lidského těla, různých smyslů + dětský koutek), cena 100 Kč (bude z něj
hrazeno cestovní pojištění) cena pro nečleny 400 Kč
24.11. – výlet Pampalánie Ústí nad Labem - pro žáky 4.-6.ročníku, odjezd
8.15 autobusem, návrat kolem 13.30, cena 50 Kč (pro nečleny 220 Kč)
8.12. – návštěva filmového představení Premiere Cinema Teplice , odjezd
9.15 autobusem, návrat kolem 12.45, cena 70 Kč + 70 Kč balíček pro děti, (pro
nečleny 200 Kč)

Přihláška na výlety turistického kroužku podzim 2018
Přihlašuji tímto svého syna /svou dceru:……………………………………… třída:……
na níže zaškrtnuté výlety turistického kroužku.
Turistický kroužek je určen pro žáky 4.-9.ročníku
Příspěvek na rok 2018 je 50 Kč a přihlášku s poplatkem a souhlasem
(GDPR) odevzdávejte p.uč. Trubačové (učebna 5.B).
……………………………………..
podpis zákonného zástupce

Mé dítě se zúčastní těchto výletů:
1.) 6.10. Praha Petřín
2.) 3.11 Praha letiště + Toboga
3.) 17.11. Drážďany
4.) 24.11 Pampalánie
5.) 8.12. Filmové představení Teplice
Výlety turistického kroužku se uskutečňují dle zájmu dětí a zejména možností školy zpravidla v sobotu od
dubna do listopadu ( 1 x měsičně). Doplatek za výlety se vybírá vždy před realizací. Členové turistického
kroužku mají výrazné slevy - minimálně 40 % z celkové hodnoty výletu. Peníze na výlety prosím, co nejdříve
zaplatit p.uč. Trubačové (třída 5.B). Výlety se uskutečňují podle zájmu ze strany žáků.
Týden před výletem děti obdrží podrobné informace.

