JIŽNÍ ANGLIE – CORNWALLEM A DEVONEM AŽ NA KONEC ZEMĚ
Zájemci o výukový pobyt odevzdávají přihlášky do 15. února 2018, počet míst je omezen!
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zahraniční výukový zájezd do Anglie v termínu od 6. - 13. 10. 2018.
Veškeré informace budou vždy aktualizovány na stránkách školy (www.zskom17.cz) v záložce Aktuality, příp. Ze života
školy – Zájezdy do Anglie.

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru: ……………………………………………………….
třída: ………………………………………………………….
škola: …………………………………………………………
S přihláškou přikládám vyplněný formulář Osobní dotazník, a to v české verzi i v anglickém překladu.

Cena: 8.990,- Kč
Bankovní spojení: 266075149/0300
Celková částka 8.990,- Kč bude jednorázově složena na účet Základní školy Domažlice, Komenského 17.

K zaplacení částky budete včas vyzváni (výzva v ŽK žáka), DŘÍVE, prosíme, NEPLATIT!!!

Do 30.04.2018 (připsáno na účtu) zaplatit celkovou částku 8.990,- Kč + doložit číslo
cestovního pasu a zbývající podklady.
Částka bude ihned odvedena pořádající CK pro úhradu zablokovaných trajektů + odvedení zálohy CK za ubytování
v rodinách, pojištění. Odevzdáním přihlášky + zaplacením potvrzujete svoji závaznou účast.

Variabilní symboly: rodné číslo žáka bez lomítka
Poznámky k platbě: do poznámek pro příjemce uveďte při platbě následující údaje = CELÉ PŘÍJMENÍ +
TŘÍDA. (např. NOVÁK7.A)
Bez zadání variabilního symbolu a poznámky pro příjemce (jméno účastníka) nebude platba akceptována.
V případě nejasností či dotazů kontaktujte p. učitelku Z. Matulkovou – kabinet cizích jazyků, 2. stupeň, 2. patro,
dveře č. 30; nebo p. učitelku H. Jindřichovou – I. stupeň, I. patro, dveře č. 13, třída 1.A.
Zákonný zástupce potvrzuje
Jsem si vědom(a) toho, že na zahraniční zájezd nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto
pobytem ohrožen, a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Upozorňuji na tyto zdravotní problémy
mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel (astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,..).
Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce povinen zajistit žákovi:
1. platné cestovní doklady potřebné pro výjezd do Spojeného království – např. platný cestovní pas dítěte,
případně OP.
2. případný seznam léků, které dítě pravidelně užívá + způsob užívání,
3. prohlášení zákonných zástupců (prohlášení obdržíte později).
V ……………………………… dne ………………………..
……..………………………..
Podpis zákonných zástupců

