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 18. 4. – 23. 4. 2016
Sraz účastníků: pondělí 18. dubna 2016 v 05.00 hod., parkoviště před areálem školy, Bydlinského
2474, Tábor
Odjezd: 18. dubna 2016 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 (či 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 18. dubna 2016 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 18. dubna večer.
Odjezd z Groenlo je v sobotu 23. dubna 2016 v 06:30 hod. od školy, sraz před školou v 06:15 hod.
Odjezd z Doetinchemu je 23. dubna 2016 v 07:00 hod. od školy, sraz před školou v 06:45 hod.
Předpokládaný příjezd do Tábora je 23. dubna 2016 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 pedagogické pracovníky: 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.
Program pobytu po jednotlivých dnech:
Pondělí 18. 4. 2016:
přesun do Holandska, ubytování v rodinách;
Úterý 19. 4. 2016:
(bude upřesněno);
Středa 20. 4. 2016:
celodenní výlet do Amsterdamu (prohlídka historického centra města, výlet lodním kanálem, návštěva
menzy); cestou tam návštěva farmy na výrobu sýra a návštěva přímořského letoviska Volendam;
Čtvrtek 21. 4. 2016:
(dopoledne bude upřesněno); odpoledne/večer závěrečný večírek se studentským vystoupením na
škole v Groenlo;
Pátek 22. 4. 2016:
volný den: odpočinek, nákupy;
Sobota 23. 4. 2016:
přesun zpět do ČR, rozjezd do rodin.

Přihláška
Výměnný pobyt studentů v holandských městech
Doetinchem a Groenlo ve dnech 18. 4. – 23. 4. 2016
Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………………………………………….
Číslo cestovního dokladu: ………………………….

Rodné číslo: …………………………........

Adresa: ………………………………………………………………………………………………..
Telefonní číslo zákonného zástupce (u nezletilých): …………………………………………………..
E-mail zákonného zástupce (u nezletilých): ..…………………………………………………………..
Závazně se přihlašuji na výměnný pobyt v holandském Doetinchemu/Groenlo ve výše uvedeném
termínu.
Souhlasím s tím, aby moje dcera / můj syn po návratu do Tábora dne 23. 4. 2016 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 2.500,--.
Dne: ………………………………………….........................................
Převzal – jméno: ………………………………………..........................
Převzal – podpis: ………………………………………..........................

