SPORTOVNÍ KURZ
školní rok
termín
místo(a) konání
ubytování, kontaktní osoba a
telefon
stručný popis trasy
(pokud se účastníci přemisťují)
ubytování, kontaktní osoby a
telefon
jednorázové úrazové
připojištění žáků a pojištění
pedagogických pracovníků
z odpovědnosti za školu
vzniklou při výkonu povolání
bylo sjednáno
kdy a kým
vedoucí kurzu
kontaktní telefon
vedoucí družstev
kontaktní telefon
další zletilé osoby
kontaktní telefon
lékař, medik nebo zdravotník
kontaktní telefon

3.ročníky, sexta, 1.AB

2016–2017
12. června – 16.června 2017
Dolomity Itálie, kemp Olympia, Cortina dam Pezzo,
Mgr. Karel Havel, tel: +420 776 335 097
Celá skupina, třídy 3.AB, sexta, 1. AB - přesun autobusem –
35 studentů a ped. dozor:
Mgr. Havel Karel, Mgr. Čech Rostislav, tel.: +420 606 106 673,
Mgr. Petrák Aleš, tel.: +420 774 691 018
Jitka Vejborová, Hana Němcová
VZP, realizuje vedoucí kurzu počátkem června

Mgr. Karel Havel, tel.: +420 776 335 097
viz popis trasy, 35 studentů - 3 družstva po 12 osobách,
prof. Havel, prof. Petrák, prof. Čech,prof. Vejborová, prof
Němcová
Studenti, kteří do termínu STK dovršili 18let - viz seznam
účastníků
MUDr. Martin Novák, tel.: +420 731619197

počet družstev

3 po 12 studentech

počet účastníků kurzu

35 studentů

poučení o BOZ bylo provedeno 2. června 2017, Mgr. Karel Havel, bude realizováno,
kdy a kým
prokazatelně, potvrzeno podpisem účastníků
Datum a podpis vedoucího kurzu:.
Datum a stanovisko ředitele školy:

2017

Mgr. Karel Havel

Rámcový program sportovního kurzu
07:00 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00

budíček, rozcvička, osobní hygiena, úklid
Snídaně
příprava na zaměstnání
dopolední zaměstnání
Oběd
polední odpočinek
odpolední zaměstnání
úklid po zaměstnání, večerní rozkaz
Večeře
společenské hry, soutěže
příprava na večerku, osobní hygiena
Večerka

Bude mírně upraven - viz program STK
Doprava:
neděle 11.6.2017 Pelhřimov - České Budějovice – Linz – Salzburg – Spitall – Lienz –Toblach – Cortina
dam Pezzo – cca 600 km
Zpět: pátek 16.6.2017 Cortina dam Pezzo – Pelhřimov
čas, cena: ubytování: 7 euro na osobu a noc, tj 7x4 noci 28 euro na osobu, stany – obsazení po vzájemné
domluvě
doprava: zabezpečena, cena za osobu cca 1000,- Kč
strava: z vlastních zásob, vařiče po vzájemné domluvě
Trasy:
Program: pěší turistika v oblasti Severních Dolomit
Neděle
11. 6.

navečer nakládání a odjezd po stanovené trase přes noc do Cortiny

Pondělí
12. 6.

pěší túra z campu Olympia do oblasti pod Tofane di Roses - prohlídka Cortiny

Úterý
13. 6.

bus kemp - túra VHT č.1: Sextenské Dolomity „Monte Piana - jižní kupa 2324m
(modrá 36)

Středa
14. 6.

odjezd autobusem na parkoviště u lanovky Rif. Bai de Domes - Cinque Torri Rif. Averau - Rif. Nuvolau - passo Falzarego po 419 - odjezd do campu

Čtvrtek
15. 6.

pěší túra kolem Tre Cime di Lavaredo

Pátek
16. 6.

odjezd autobusem na parkoviště u Ponte della Marogna - údolím Vall Marogna
směr Gruppo del Cristallo. Navečer nakládání a odjezd po stanovené trase přes
noc do Pelhřimova

