
Gymnázium Varnsdorf 
Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 

Tel.: 412 371 423 
 

Sportovně turistický kurz (STK) 2019 
(PROPOZICE) 

 
Účastníci : žáci současné G6A a G6B (eventuálně doplněno žáky z jiných tříd či externisty) 

 

Termín  : 8. 9. 2019 až 15. 9. 2019 

 

Cena kurzu : 5 000,- Kč (zahrnuje dopravu vlastním autobusem, ubytování v kempu,  
   cestovní pojištění), cena nezahrnuje stravu a kapesné 
   V případě nižších nákladů na dopravu bude část peněz vrácena. 
Místo  : Slovinsko (Julské Alpy, Bohinjské jezero) a Chorvatsko (Savudrija)  
 
Ubytování : v kempu ve vlastních stanech.  

vybavení kempu: sprcha, wc, kuchyňka, elektřina, wifi 
 

Pojištění : základní cestovní pojištění od Uniqua 

 

Ved.  kurzu : Mgr. Milan Hrabal, tel.: 608 517 755, email: hrabal@bgv.cz 
 

Instruktoři : proškolení instruktoři z řad učitelů BGV 
 
 

Odjezd  : neděle 8. 9. 2019 večer z náměstí Varnsdorf 
   /čas srazu bude upřesněn/ 

 

Příjezd  : neděle 15. 9. 2019 dopoledne na náměstí Varnsdorf 
 
Program : 8. 9. : noční přejezd do Slovinska 

9. 9. – 12. 9. :  lehčí varianta - výlet k vodopádu Savica, výlet lanovkou na Vogel (20E) 
koupání v Bohinjském jezeře, výlety do NP Triglav a okolí Bohinjského jezera 
náročnější varianta – trojdenní výlet do NP Triglav (poplatek na horských 
chatách 50E), koupání v Bohinjském jezeře 

13. 9. : přejezd do Chorvatska, prohlídka historického města Koper, koupání v moři 
14. 9. : koupání v moři, prohlídka obce Savudrija a pobřeží, večerní 
odjezd do Čech 
15. 6. : dopolední příjezd do Varnsdorfu 
Změna programu vyhrazena!! 

 
Upozornění : V případě neúčasti žáka na kurzu, bude vrácena pouze část ceny a to až  
   po konečném vyúčtování kurzu. 

 

Náležitosti bezpodmínečně požadované školou 
 

1) vybavení: vlastní stan (lze domluvit ve skupinkách), karimatka, spacák, vybavení pro vysokohorskou turistiku 
(vysoká turistická obuv, nepromokavé oblečení, batoh na dvoudenní túru), čelovka, plavky, ručník, kartička 
pojištěnce, platný občanský průkaz/ cestovní pas. 

2) závazná přihláška se zálohou 2000,- kč odevzdaná do 17. 5. 2019 (č.ú. 4041360297/0100, do zprávy pro 

příjemce uveďte příjmení účastníka STK) 
 

3) Potvrzení o bezinfekčnosti, které studenti přinesou s sebou v den odjezdu. 
 

4) Včasné uhrazení zbytku ceny kurzu (do 31. 8. 2019). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Závazná přihláška 
 

Jméno a příjmení žáka/ žákyně……………………………………………………………………. 
 
Třída …………………………….. 
 

Přihlašuji závazně svoji dceru (syna) na sportovně turistický kurz (STK) a prohlašuji, že má dcera (syn) je po zdravotní 
stránce způsobilá (ý) absolvovat STK ve vysokých horách v zahraničí. 
 

Zavazuji se zaplatit zálohu 2000,- Kč (do 17. 5. 2019) a doplatit 3000,- Kč do 31. 8. 2019.  

Zavazuji se uhradit škodu, kterou můj syn/dcera způsobí na zařízení autobusu, kempu apod., nebo na majetku 
spolužáků. 
 
Podpis rodičů (zákonného zást.): …………………………… Ve ………………………….., dne ………………. 
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