
Vážení rodiče, 
 
ve školním roce 2012/2013 se v termínu 9. 9. – 13. 9. 2013 uskuteční sportovní kurz pro studenty 7A8, 7B8 a 3A4 našeho 
gymnázia v jižních Čechách, zaměřený na vodácký výcvik na řece Lužnici a Nežárce a na cykloturistiku. Ubytování bude zajištěno 
nedaleko Veselí nad Lužnicí v RS AL & PA, ležící poblíž jezu Krkavec na řece Nežárce. 
 
 
Cena, platba zálohy a storno poplatky 
 
Předpokládaná cena kurzu činí 3.500 Kč. Zahrnuje dopravu osob i kol (pravděpodobně vlakem), ubytování a plnou penzi formou 
snídaně, balíčku a obědové večeře. Případný přeplatek bude vrácen po skončení kurzu a konečném vyúčtování. 
 
Zálohu 1.500 Kč zaplaťte na účet školy v týdnu od 6. 5. do 10. 5. 2013. Pro snadnější dohledání této platby ve výpisu dodržte 
termín a vypište variabilní i specifický symbol a zprávu pro příjemce. 
 

Číslo účtu: 16933761/0100 
Specifický symbol: 280 
Variabilní symbol: totožný s evidenčním číslem studenta (např. 18200528, 28200505, 14200913) 
Zpráva pro příjemce: SK Lužnice, třída, jméno (např. SK Lužnice, 6A8, Novák Josef) 

 
Storno poplatky ze zálohy stanovené ředitelkou školy: 

 do 60 dnů před prvním dnem akce - 20% 
 do 14 dnů před prvním dnem akce - 30% 

 do 7 dnů před prvním dnem akce - 50% 
 do 3 dnů před prvním dnem akce - 75% 

Za první den se považuje den odjezdu. 
 
Storno poplatek ze zálohy kryje náklady školy. Slouží k úhradě nákladů na objednanou dopravu a objednaných služeb 
(viz http://goo.gl/6KTHB). 
 

 
Další informace budou předány na červnové schůzce. Sledujte také web školy (např. http://www.ghrabuvka.cz/?art=542). 
 
 
 Robert Hegedüs 
 vedoucí kurzu 
 

Zde odstřihněte, dolní část vyplňte a odevzdejte do 10. 5. 2013 vedoucímu kurzu nebo p. p. Kuldanovi!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ KURZ 
 

Přihlašuji svého syna/dceru ........................................................................................., studenta/-ku třídy ..................., 
na sportovní kurz SK Lužnice v termínu 9. 9. – 13. 9. 2013. 
Potvrzuji, že syn/dcera je zdravotně způsobilý/-á absolvovat sportovní kurz SK Lužnice (2x celodenní výlet na kole a 2x 
celodenní vodácký výlet). 
 

 
 

V Ostravě, dne  ....................................   ................................................. 

 podpis zákonného zástupce 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

STORNO POPLATKY ZE ZÁLOHY STANOVENÉ ŘEDITELKOU ŠKOLY 
 
Beru na vědomí, že v případě zrušení účasti přihlášeného studenta na této akci podléhá záloha storno poplatku v této výši: 
 

 do 60 dnů před prvním dnem akce - 20% 
 do 14 dnů před prvním dnem akce - 30% 
 do 7 dnů před prvním dnem akce - 50% 
 do 3 dnů před prvním dnem akce - 75% 

Za první den se považuje den odjezdu. 
 
Storno poplatek ze zálohy kryje náklady školy. Slouží k úhradě nákladů na objednanou dopravu a objednaných služeb 
(viz http://goo.gl/6KTHB). 
 

 
 

 

V Ostravě, dne  ....................................   ................................................. 
 podpis zákonného zástupce 


