Atletické sportovní třídy ZŠ Chrudim.
Vážení rodiče,
zdravím Vás a zasílám několik aktuálních informací pro tento školní rok.

1.) Výchovně výcvikové tábory – soustředění.
Zimní:
6.C a 7.C od 7.02. do 12.02.16 Jedlová v Orlických h., chata Lenka. Odjezd ve 15:30, návrat v cca 16:30
hod. Předpokládaná cena 2.300,-- Kč, mimo vleků ( +1.000,- Kč ). Termín uhrazení zálohy Kč 500,-- je do
27.11.15, doplatku Kč 1.800,-- do 27.01.16.
8.C a 9.C od 13. do 18.03.16 v Harrachově. Odjezd ve 14:30, návrat v cca 16:00 hod.
Předpokládaná cena je Kč 2.700,-- mimo vleků ( na vleky cca 1000,-- Kč). Termín uhrazení zálohy Kč 700,-- je
do 18.01.16., doplatek Kč 2.000,-- do 3.03.16.
Jarní:
6 C, 7.C a 8.C od 25. do 29.04.16 – Seč – Bělidlo. Odjezd v 8:00, návrat ve 13:00hod. Termín uhrazení
příspěvku Kč 1.100,-- je do 3.04.16 ( předem musíme nakoupit potraviny). Jako hlavní kuchařka pojede paní J.
Zrůstová .
9.C od 11.04. do 15.04.16 v Chrudimi od 8:00 do 14:30 hod.
Poznámka: zimní a jarní soustředění jsou dle osnov MŠMT povinná. Omlouvají pouze zdravotní důvody,
případně sociální, které lze řešit s předstihem individuálně. Po skončení soustředění bude provedeno vyúčtování
a případný zůstatek vrácen.
Podzimní u moře - Chorvatsko ( Itálie) 18.09. -27.09.16: (pořádáme každoročně).
Uskuteční se ve výše uvedeném termínu v Živogošči. Tento „pozdní“ termín je volen jednak z důvodu nízké
ceny zájezdu (cca 3.400,-- Kč bez stravování a pojištění) a jednak z důvodu skončení mistrovských soutěží
družstev v atletice. Navíc počasí a teplota vody umožňuje každodenní koupání a opalování. Záloha Kč 1.000,-musí být CK uhrazena do 17.12.15 ( sleva ), termín odevzdání peněz v ZŠ je 15.12.15, doplatek pak do
20.06.16. Na základě přihlášek se zúčastní cca 40 osob. Ubytování je v chatkách, stravování je plně z vlastních
zásob a zdrojů, tzn. z dovezených potravin. Ráno dojíždí do tábora pekař s pečivem.
Poznámka: na všechna výše uvedená soustředění se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a
posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost (§ 9 a 10 zákona č.258/2000 Sb.) Potvrzení platí jeden
rok a žáci ho odevzdají třídním učitelům do konce listopadu 2015!!!
2.) Registrace ČAS – určeno rodičům dětí 6.C.
Z rozhodnutí ČAS, musí i mladší žactvo mít pro soutěže vystaveny registrační průkazy ČAS. V průběhu měsíce
prosince vyplním přihlášku k registraci, kterou vám prostřednictvím dětí pošlu k podpisu.
Termín odevzdání vyplněné přihlášky je do 15.12.2015.
3.) Doporučuji rodičům nahlédnutí do internet. stránek - www.atletika.chrudim.cz (sportovní třídy, odkaz
je i na stránkách ZŠ ). Zde se dozvíte o činnosti oddílu a výkonnosti vašich dětí.
V Chrudimi 15.09.2015

Děkuji.

S pozdravem

Karel Fiedler, trenér

-----------------------------------------------------zde odstřihni a nehodící škrtni-------------------------------------------ZŠ Chrudim 3, U Stadiónu 756
Dotazník – závazná přihláška na soustředění atletických ST v roce 2016 (prosím vrátit obratem –děkuji).
Máme zájem, aby se naše dítě : …………………………………………………..třída:…………………………
v roce 2016 zúčastnilo těchto soustředění:
1.) zimní VT:

ANO

NE

z důvodu:……………………………………………………………

2.) jarní VT:

ANO

NE

z důvodu:……………………………………………………………

3.) podzimní v Chorvatsku ANO

NE
V ……………….. dne …… 2015

podpis rodičů: ……………..

