Co je to Go camp? Přípravný seznamovací pobyt pro žáky
prvních ročníků plný netradičních her, adrenalinových sportů a
pobytu v přírodě
Proč Go camp? Protože spolu máme trávit další čtyři roky života,
keré by neměly být žádným traumatickým zážitkem a k tomu se
musíme lépe poznat, skamarádit,
a to se děje nejlépe při
společných prožitcích. A navíc – nebudem se ještě týden učit...
Kde proběhne Go camp? Základna je umístěna
v jedné vesničce poblíž Sušice, Podmokly se to
tam
jmenuje,
a
všechny
další
aktivity
proběhnou blízkém či vzdálenějším okolí, na
řece Otavě i v samotném šumavském národním
parku.
Kdy proběhne Go camp? Co nejdříve po nástupu
do školy. Tedy přesně 11. 9. - 15. 9. 2017.
Jak se tam dopravíme? Autobusem od školy,
odjezd od školy cca 8 30 (sraz 8 00), návrat
tamtéž odpoledne
Kde budeme bydlet? V turistické ubytovně objektu bývalé školy,
lůžko na každého vyjde. I menší kuchyňka je k dispozici, to
abychom si mohli připravovat nejrůznější delikatesy.
Jak se budeme stravovat? Přesně tak, jak si dokážeme uvařit.
Vedoucí jídelny žádnou kuchařku na akci neuvolnila.
Co tam tedy vlastně budem dělat? Hrát různé dovádivé, sportovní,
soutěživé, kreativní, kooperativní i bojové hry, jezdit na kolech, na
nafukovacích lodích, poznávat šumavské hvozdy, ale hlavně sami
sebe, aby z nás brzy byla dobrá parta.
Co si vzít s sebou? Sportovní oblečení na pobyt v přírodě, pak tak
trochu určený pro jízdu na kole a potom taky trochu přizpůsobený
pro aktivity na vodě. Že z toho nejste moudrý? Dáme orientační
seznámek.
Kolik nás to bude stát? Doprava, ubytování a
zabezpečení bazálního metabolismu přijde na 2000 Kč
Kdo pojede s námi? 4 vybraní pedagogové (zkušení
horští vůdci) a jeden bodrý řidič autobusu. A možná
přijede na inspekci paní ředitelka.
Jakékoli další informace a spojení:
775191970, ruzicka@gasos-ro.cz

M.

Růžička

Go Camp 1. B.
Ubytování:
Stravování:
Doprava:
Cena:
Termín:
Ped.dozor:

Podmokly u Sušice – ubytovna (soc. zařízení, kuchyňka, spol. místnost)
Vlastní výroba z dovezených surovin
Autobus – k dispozici po celou dobu kurzu
2000 Kč platba s přihláškou v hotovosti bezprostředně po nástupu do školy 6. 9. 2017
nebo na převodem účet SRPG 35-6461320207/0100 4. 9. 2017 (v poznámce jméno žáka.)
11. 9. – 15. 9. 2017 (po - pá)
Růžička, Straka, Kohout, Enžl

Věci s sebou:
















vhodná sportovní obuv a sportovní oblečení
oblečení do vody - ideální je neoprenový oblek (zapůjčíme), dále postačí starší šusťáková bunda (bez
podšívky), plavky
boty do vody (staré kecky, botasky – ne pantofle nebo sandály)
1 – 2 ramínka na sušení mokrých věcí
důležité! igelitovou nebo jinou větší tašku na přepravu mokrých věcí
ostatní vodácká výstroj i výzbroj (vesty, helmy, pádla, lodě) bude zapůjčena
hygienické potřeby, opalovací krém, pomáda na rty, ručník
vhodné oblečení pro cykloturistiku (krátké kalhoty, tričko, vhodná obuv, slabá bunda, menší batoh,
lahev na pití, cykl. rukavice atd.), nepromokavá šusťáková bunda ev. pláštěnka
cyklistická přilba, brýle na kolo
domácí oblečení – oblečení k ohni (tričko, tepláková souprava, svetr ev. mikina, ponožky)
průkaz zdravotní pojišťovny, přiměřené kapesné
fakultativně – cca každý druhý (upřesníme ústně po nástupu do školy) - jízdní kolo ve
zkontrolovaném technickém stavu, věci běžné údržby (duše, lepící souprava, pumpička, základní
klíče apod.)
hrneček na čaj, lžička a utěrka na nádobí
vše je dobré sbalit do nějakého zavazadla

Rodiče zváží dle tohoto orientačního seznamu nutný počet jednotlivých položek pro pětidenní
pobyt svého dítěte na sportovně zaměřeném campu.

Prohlášení o bezinfekčnosti
(odevzdat na srazu u autobusu)
Prohlašujeme, že ošetřující lékař, ani okresní hygienik nenařídil mému synu – dceři .................
……….……….…………………………………………..…. r. č. …………………………………...............
bytem……………………………………………………………………………………………….....................….,
který je v mé péči, karanténní opatření ani zvýšený zdravotní dozor při onemocnění. Též mi není známo,
že by dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
Jsem si vědom (a) právních důsledků, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Dítě pravidelně užívá tyto léky: …...........………………………………………………………………..…............
a to takto: ………………………………………………………………………………………………
Jiná sdělení týkající se zdravotního stavu: …………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………
Důležité sdělení o sportovní vyspělosti – neplavec, necyklista, nechodec, nemakačenko apod.
…………………………………………………………………………………………………………….....................
Telefon (nejlépe mobil) pro případné řešení kritických situací……………………………………........................
V …………..…………………….. dne …………………..
Podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška
Jméno a příjmení:……………………………………………….......................… Třída:……………
Syn – dcera se zúčastní seznamovacího kurzu. Ve spolupráci se školou zajistím dítěti odpovídající
vybavení dle výše uvedeného soupisu a beru na vědomí výše uvedené skutečnosti.
Podpis zákonného zástupce:………………….............………… Datum ……….……………………

