
Kdy: pondělí 16. 5. - pátek 20. 5. 2022

Další informace: Jan Pirgl, jpirgl@zscehnice.cz, +420 602 466 934, dále Bakaláři a Teams
2. kontakt: Jiří Brabec, +420 739 788 989
Adresa chaty: Chata Ořovský, Železná Ruda ev. č. 35, 340 04 Železná Ruda, tel. +420 724 377 978, www.orovsky.cz

Z cykláku bude znovu pravidelně zveřejňován denní textový a foto report na www.zscehnice.cz/cehnickycyklak2022

Jan Pirgl, Jiří Brabec

Železná Ruda, Chata Ořovský

cca 3 500 Kč

Kde:

Za kolik:

S kým:

CEHNICKÝ CYKLÁK 2022
PŘEDODJEZDOVÉ AKTUÁLNÍ INFO

cena zahrnuje dopravu včetně jízdního kola, ubytování v turistických pokojích (WC a
sprcha společné na chodbě), plnou penzi a pitný režim (obědy ve formě balíčku)

sraz v pondělí v 7:30 u zadního vchodu školy, odjezd v 8:00
návrat v pátek v 15:00 k zadnímu vchodu školy
dopravu 11 účastníků a 2 instruktorů řešíme osobními vozy s nosiči kol a dodávkou

ubytování: ve 3 - 4 lůžkových pokojích turistické kvality (WC a sprchy na chodbě)
stravování: snídaně formou bufetu, obědový balíček, teplá servírovaná večeře
včetně polévky, pitný režim zajištěn
ukládání kol: uzamykatelný prostor lyžárny

Přesně vyúčtovaná částka bude stržena v týdnu po cyklistickému kurzu.
VZHLEDEM K NÍZKÉMU POČTU ÚČASTNÍKŮ A ALTERNATIVNÍ DOPRAVĚ NEBUDEME
STRHÁVAT ZÁLOHU.

• podepsaný přiložený dokument
• seřízené jízdní kolo s povinnou výbavou (brzdy, odrazky)
• cyklohelma (dobře sedící, funkční přezky, nepoškozená)
• cykloláhev / láhev na pití
• tenké rukavice na kolo (pro případ chladnějšího dopoledního počasí), čepice
• sluneční brýle / cyklistické brýle (dle uvážení)
• malý batůžek / kapsa na rám kola (na svačinu, kapesné, ...)
• sportovní oblečení a obuv na kolo (dlouhé i krátké kalhoty, bunda odolající mírnému dešti)
• pohodlné oblečení a obuv na doplňkové pohybové aktivity
• přezůvky a oblečení do chaty
• hygienické potřeby
• léky
• kapesné dle uvážení (100 Kč / den více než dostačující)
• propiska, tužka
• mobilní telefon NENÍ NUTNÝ
• doplňkově je vhodné přidat malou soupravu na lepení duší, případně zámek na kolo

Předpověď počasí vychází na příští týden proměnlivá, s teplotami okolo 16 - 22 stupňů - doporučujeme
více kusů lehčího oblečení, aby jej bylo možné vrstvit a mít náhradní na převlečení.

Vybavení:

Program: plánovaný program zveřejníme v sobotu ráno na speciální webové stránce
www.zscehnice.cz/cehnickycyklak2022



Jméno a příjmení žáka:

Bydliště:

Datum narození:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Aktuální telefonní kontakt na zákonného zástupce:

Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nanařídil mému dítěti, které je v mé péči, žádné
opatření ve smyslu karantény, zvýšeného zdravotnického nebo lékařského dohledu, a že mi též
není známo, že v posledním týdnu před lyžařským zájezdem přišlo dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom právních následků, které vyplývají z nepravdivosti
prohlášení.

Souhlas se zanecháním nemocného žáka na chatě

V případě lehkého onemocnění nebo úrazu mého dítěte v průběhu kurzu souhlasím, aby zůstalo
v době výcviku ostatních účastníků na ubytovacím zařízení, bez dohledu vedoucího kurzu,
instruktorů nebo zdravotníka. V budově je nepřetržitě přítomna dospělá osoba z řad zaměstnanců
ubytovatele.

Souhlas s následky porušení pravidel cyklistického kurzu

Beru na vědomí, že v době zájezdu můj syn / dcera bude respektovat pravidla slušného chování,
školní řád, řád výchovně vzdělávacího zájezdu a pokyny pedagogického dozoru. Dále platí přísný
zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných zakázaných látek.

V případě porušení těchto pravidel si rodiče po telefonické domluvě bez prodlení odvezou svého
syna / dceru bez náhrady na vrácení zaplacených výloh.

Kázeňský přestupek bude případně řešen na pedagogické radě sníženou známkou z chování.

Potvrzení o seřízení jízdního kola / čestné prohlášení

(vyberte jednu z variant)

a) Přikládám potvrzení o seřízení jízdního kola v autorizovaném cykloservisu.

b) Prohlašuji, že můj syn / dcera má řádně seřízené jízdní kolo, které odpovídá zákonu o provozu
na pozemních komunikacích.

Doplňující informace od zákonného zástupce (léky, alergie, zdravotní doporučení, ...)

CEHNICKÝ CYKLÁK 2022
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice, Cehnice 105, Cehnice
www.zscehnice.cz/cehnickycyklak2022

Datum: Podpis zákonného zástupce

Váš podpis v šedém poli se týká vše předchozích informací - předodjezdových informací, bezinfekčnosti,
zanecháním žáka na chatě, následky v případě porušení pravidel, seřízení jízdního kola. Nezapomeňte zkontrolovat
správnost údajů v hlavičce.


