Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474
Výměnný pobyt studentů v holandských městech
Doetinchem a Groenlo ve dnech 25. 9. – 30. 9. 2017
Sraz účastníků: pondělí 25. září 2017 v 05.00 hod. (bude upřesněno/potvrzeno později), parkoviště
před areálem školy, Bydlinského 2474, Tábor
Odjezd: 25. září 2017 v 05:30 hod. z téhož místa
Při nástupu do autobusu všichni předloží k nahlédnutí platný cestovní doklad (OP nebo pas) a doklad o
zaplaceném cestovním pojištění na dobu zájezdu. Bez těchto dokladů nebude účastníkovi povolen
odjezd!
Účastníci výměnného pobytu zajistí dárky pro hostitelskou rodinu. Doporučené kapesné na dobu
zájezdu je 50 EURO (a více). Stravování je zajištěno hostitelskou rodinou (snídaně a večeře v rodině;
oběd formou balíčku na cestu).
Trasa: Tábor – Köln – Doetinchem/Groenlo (trvá cca 12 hodin se zákonnými přestávkami)
Příjezd do Doetinchemu 25. září 2017 cca v 17:00 hod. ke škole, rozdělení studentů do rodin.
Účastníci se po dobu cesty do Doetinchemu stravují z vlastních zásob. Zajištěná je až večeře
v rodinách 25. září večer.
Odjezd z Holandska je 30. září 2017 v 07:00 hod. od školy, sraz před školou v 06:45 hod. (bude
upřesněno/potvrzeno později)
Předpokládaný příjezd do Tábora je 30. září 2017 v cca 20:00 hod. na parkoviště před areálem
školy, Bydlinského 2474, Tábor.
Pořádá: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474
Vedoucí akce: Mgr. Radek Cícha - cicha.radek@ssjs-tabor.cz, tel. +420 393 033 209; kontakty na
další pedagogy – účastníky akce: Mgr. Jan Kubovský – kubovsky.jan@ssjs-tabor.cz, tel.
+420 393 033 231; Mgr. Petra Basíková – basikova.petra@ssjs-tabor.cz, tel. +420 393 033 220; Mgr.
Pavla Krešáková – kresakova.pavla@ssjs-tabor.cz, tel. +420 393 033 220.
Předpokládaný program pobytu po jednotlivých dnech (bude potvrzen/upřesněn později):
Pondělí 25. 9. 2017:
přesun do Holandska, ubytování v rodinách;
Úterý 26. 9. 2017:
(bude upřesněno);
Středa 27. 9. 2017:
celodenní výlet do Amsterdamu (prohlídka historického centra města, možnost návštěvy domu Anny
Frankové, lodní výlet po vodních kanálech, nákupy); cestou tam návštěva farmy na výrobu sýra a
návštěva přímořského letoviska Volendam;
Čtvrtek 28. 9. 2017:
(dopoledne bude upřesněno); odpoledne/večer závěrečný večírek se studentským vystoupením na
škole v Groenlo;
Pátek 29. 9. 2017:
volný den: odpočinek, nákupy;
Sobota 30. 9. 2017:
přesun zpět do ČR, rozjezd do rodin.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474
Přihláška
Výměnný pobyt studentů v holandských městech
Doetinchem a Groenlo ve dnech 25. 9. – 30. 9. 2017
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………..
Číslo cestovního dokladu: ………………………….

Rodné číslo: ………………………….............

Adresa: …………………………………………………………………………………………………...
Telefonní číslo účastníka: ………………………………………………………………………………..
E-mail účastníka: ..……………………………………………………………………………………….
Telefonní číslo 1 zákonného zástupce (u nezletilých): ………………………………………………….
E-mail 1 zákonného zástupce (u nezletilých): …………………………………………………………...
Závazně se přihlašuji na výměnný pobyt v holandském Doetinchemu/Groenlo ve výše uvedeném
termínu. Pro zákonné zástupce nezletilých: Souhlasím se závaznou přihláškou svého syna / své
dcery na výměnný pobyt v holandském Doetinchemu/Groenlo ve výše uvedeném termínu.
Pro zákonné zástupce nezletilých: Souhlasím s tím, aby můj syn / moje dcera po návratu do
Tábora dne 30. 9. 2017 samostatně odcestoval/a domů.
Podpis účastníka:

Podpis zákonného zástupce (u nezletilých):

……………………………………….... …....

……………………………………….............

Potvrzení o zaplacení příspěvku na dopravu:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………
Uhrazen příspěvek na dopravu ve výši Kč 2.600,--.
Dne: ………………………………………….........................................
Převzal – jméno: ………………………………………..........................
Převzal – podpis: ………………………………………..........................

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474
Písemný souhlas* zákonných zástupců s účastí žáka na zahraničním
výměnném pobytu v Holandsku v termínu 25. 9. až 30. 9. 2017 (*jen pro
nezletilé!)
Souhlasím s účastí mého syna/dcery – jméno: …………………………………………………
na zahraničním výměnném pobytu v Holandsku v termínu od 25. do 30. září 2017.
Dostal/a jsem informace o náplni zájezdu a o předpokládané dopravě, ubytování a stravování.
Jsem informován/a o způsobu financování.
Účastnický poplatek 2.600,-- Kč zaplatím do 20. září 2017 dle pokynů školy.
Kontaktní telefony, na kterých můžete organizátory před i po dobu zájezdu dostihnout (před
telefonní číslo nutno doplnit mezinárodní předvolbu +420 nebo 00420):
Cícha
Kubovský
Basíková
Krešáková

Radek
Jan
Petra
Pavla

739318682
602966801
776045582
736537692

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa) ve
smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů.
Jsem si vědom/a toho, že na výměnný pobyt nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by
mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.
Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdávám před odjezdem.
Upozorňuji zároveň na následující zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát
zvláštní zřetel (astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, různé formy diet
apod.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Při odjezdu na výměnný pobyt bude účastník vybaven:
- Evropským průkazem zdravotní pojišťovny (modrá karta);
- platným cestovním dokladem (OP nebo pas);
- léky, které účastník pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání):
…………………………………………………………………………………………………..
V ………………………………......

dne ………………………………….........

……………………………………………………………………………………......................
podpis zákonného zástupce (zástupců) žáka

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474

Doplňující informace pro potřeby organizace akce
(prosím, vyplňte či zakroužkujte zvolenou možnost)

1) Váš věk: _______ let.

2) Škola:
-

SSJS Tábor;

třída (pokud SSJS): _______________;

-

jiná škola – případně uveďte jaká (zkratkou): __________________________.

3) Chci být ubytován/a:
-

s dívkou;

-

s chlapcem;

-

je mi to jedno.

4) Chci během výletu do Amsterdamu navštívit Dům Anny Frankové:
-

ano;

-

ne.

Informace: http://www.annefrank.org/nl/Languages/Cestina/ (vstupné: do 17 let
– 4,50 EURO, 18 a více let – 9 EUR)

5) Prostor pro vaše poznámky, přání či komentáře:

