8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V MOSTĚ ve spolupráci s CK MoPet
pořádá pro školní rok 2019/2020 pobytově - poznávací zájezd do ITÁLIE
Termín

: 5. 6. – 14. 6. 2020

Cena zájezdu

: 6 100, - Kč

Cena zahrnuje : ubytování v 6 - ti lůžkových apartmánech –v LIDO ADRIANO, plně
vybavených, s bazénem a výhledem na moře v blízkosti pláže (nepřechází se silnice), plnou
penzi (česká kuchyně), včetně pitného režimu s balíčky na výlety a zpáteční cestu,
pedagogický doprovod, průvodce, zdravotníka, dopravu autobusem, výlety dle programu,
základní pojištění do zahraničí
Pedagogický dozor zajistí :Mgr. R. Ziegler, Mgr. L. Odvárková Vlnová a další pracovník
Cena nezahrnuje : povlečení (ložní prádlo – vzít s sebou), lázeňský poplatek 1 euro/den (děti
od 10 let včetně). Vstupy se upřesní na informativní schůzce v dubnu před odjezdem (cca 35
euro : Mirabilandia, aquapark, kostel S. Apolinare, pizza k obědu –poslední den)
Program: v průběhu týdne navštívíme 2x Mirabilandia – fantastický zábavní park plný
úžasných atrakcí pro malé i velké, město Ravena – prohlídka chrámů ze 4. - 5. stol. s
nádhernými zlatými mozaikami (fakultativně), kostel San Apolinare in Classe, poslední den
návštěva aquaparku
Závazná přihláška
___________________________________________________________________________
Přihlašuji svého syna/svou dceru …………………………………………třída…………
pojišťovna :…………… narození : ………………………….na pobytově – poznávací zájezd
do Itálie v termínu 5. 6. – 14. 6. 2020.
Zákonný zástupce ………………………Tel………………….. podpis: ………………………
Platby provedu : 1.) Fakturou (nebo najednou)
2) Ve splátkovém kalendáři

I.
II.
III.
IV.

1 000,- Kč – do 31.10. 2019
31. 11. 2019 – 2 000,- Kč
30. 1. 2020 – 1 500,- Kč
15. 4. 2020 – 1 600,- Kč

Nabídka zájezdu je v předtermínu CK, cena zájezdu se může max. o 100,- Kč navýšit – po vytvoření katalogu CK na
rok 2020. Pokud dojde k navýšení, budete informováni včas. Odevzdáním této přihlášky souhlasíte s navýšením
zájezdu o max. 100,- Kč dle aktuální situace)
Tato přihláška je závazná, pokud své dítě přihlásíte, lze pobyt zrušit pouze z důvodů nemoci. Při zrušení přihlášky
z jiných důvodů bude vráceno pouze 80% z ceny.
Termín odevzdání přihlášky je do 30. 9. 2019 Mgr.Lence Odvárkové Vlnové – 6.B, nebo řediteli školy

