Škola v přírodě ZŠ Moskevská 2929 Kladno bude v RS
Hrachov ve dnech 20.6. – 27. 6. 2013 Cena pobytu je 2900 Kč.
Areál rekreačního střediska je umístěn v přírodě, na kraji lesa. Vzdálenost od vesnice
je cca 1 km. Nachází se zde 4 přízemní zděné
budovy, 10 dřevěných srubů, hlavní budova s
jídelnou, společenská místnost s televizí a krbem a
8 kluboven. Klientům je k dispozici 5 hřišť,
ping-pongové stoly, kiosek, bazén, houpačky,
trampolína a minigolf. Středisko je osvětleno a
ozvučeno venkovním rozhlasem.

Svatý
Pošta

Adresa
RS Star Line Hrachov
Jan – Hrachov, č.e. 45
Kamýk nad Vltavou

262 63

Pokyny - pro platbu na účet – Š. v př. Hrachov 2013
Platba z účtu
Číslo účtu : KB 17838141/0100
Variabilní symbol : 51112
Konstantní symbol : 558
Specifický symbol : rodné číslo dítěte
Popis příkazce : příjmení,jméno dítěte, třída
Popis pro příjemce : Š. v př Hrachov 2013
Termín platby od 4. 2. 2013 do 22. 2. 2013

Platba poštovní poukázkou typu „A“
Variabilní symbol : 51112
Konstantní symbol pro platbu složenkou : 998
Účel platby : Š. v př Hrachov 2013
Zpráva pro příjemce : příjmení,jméno dítěte, třída
Termín platby od 4. 2. 2013 do 22. 2. 2013
Z organizačních důvodů je nutné zaplatit v určeném termínu.

Seznam povinných a doporučených věcí

Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na míčové hry), nepromokavou obuv (holinky,
outdoorová obuv, goratex), pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj),
nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), pokrývku hlavy (ochrana před sluncem), 2x
oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky,
svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), funkční baterku. Nebude-li dítě něčím
z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z programů.
Doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým
rukávem, dostatek spodního prádla a ponožek, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky,
ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), sluneční brýle,
psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety, učební
pomůcky dle zadání učitele. Dále je možné si s sebou vzít hračku, knížku, hudební nástroj
nebo společenskou hru. Dětem, které jsou ubytovány v chatičkách, doporučujeme vzít si
s sebou vlastní spacák. Pro účely celopobytové hry oceníme, když si děti případně přivezou
na výtvarnou etapu různé krabičky, bavlnky, korálky..
Věci dětem sbalte do kufru (lze umístit do úložného prostoru postele nebo pod postel). Mladší
děti je třeba důkladně seznámit s obsahem zavazadla; seznam věcí je dobré jim vylepit na
vnitřní stranu víka kufru. Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na tábor
přiveze. Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani
z psychologického hlediska.

