
Základní škola Jílové, okres Děčín
            příspěvková organizace

407 01 Jílové, Školní ul. 287              tel.: 739 434 221                email: zsjilovedc@zsjilovedc.cz

                             Táborový pobyt v Chorvatsku

Vážení rodiče,
     vzhledem  k předčasnému  ukončení   tohoto  školního  roku   z důvodu
rekonstrukce  budovy  na  sídlišti  (výměna  oken  a  zateplení  budovy),
připravujeme pro  žáky 4. – 9. ročníků na červen 2015 táborový pobyt u moře
v Chorvatsku. Tento pobyt je organizován CK LeoRia, s. r. o. z Ústí nad Labem.

 Termín zájezdu:
 19. 6. 2015 (pátek - v podvečerních hodinách) – 28. 6. 2015 (neděle
-  příjezd  v dopoledních  hodinách)  –  jedná  se  o  10  dní  –  z toho
8 pobytových.

 Místo pobytu: 
 Drage  –  apartmánový  dům  Gordana (bývalá  rybářská
vesnička ležící cca 6 km od Pakoštane a 12 km od Biogradu na Moru).

 Cena pobytu:
 6 900,- Kč – cena zahrnuje:

 dopravu (klimatizovaným autobusem z Jílového a zpět);
 stravu (plná  penze  -5x  denně  –  včetně  odpolední  svačiny  a  pitného

režimu- zajištěna českými kuchařkami),
 ubytování (kompletně vybavené apartmány, 80 m od moře),
 balíček s     jídlem na cestu zpět;
 výlet lodí na blízký ostrov Vrgada s     koupáním a obědem na lodi.
 večerní projížďka do Pakoštane lodí a chorvatský večer s grilováním

  
   Žáky bude doprovázet pedagogický dozor a zdravotnice naší školy. 
V případě zájmu o zahraniční pobyt odevzdejte do 2.10. 2014 třídním učitelům
níže uvedenou návratku. Na základě této návratky obdržíte údaje k platbě od
vedení školy. Zájemci o pobyt budou muset do poloviny října zaplatit rezervační
zálohu  1000,-  Kč,  doplatek potom nejpozději  do  poloviny dubna – doplatek
bude možné rozdělit do 2 splátek. 

Bližší informace podá  ředitelka školy Mgr. Markéta Kácová - reditel@zsjilovedc.cz



NÁVRATKA

MÁM ZÁJEM,

aby se moje dcera/můj syn ....................................................................................., třída ............... zúčastnil(a)
zahraničního zájezdu do Chorvatska (19.6.- 28. 6. 2015).

datum:                                                  podpis zákonného zástupce žáka:
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