
Základní informace k cyklistickému kurzu 8. ročníku 

Termín:  20. - 24. 9. 2021 

Objekt:  Kemp Krkavec, 2 km od Veselí nad Lužnicí www.kempkrkavec.cz 

Finanční náklady na žáka: 3600,- (ubytování ve čtyřlůžkových chatkách s možností vytápění, strava, 
cestovné) – případný přeplatek bude vrácen 

Platbu 3600 Kč prosím provádějte do 31. 8. 2021 na účet: 2000786399/0800   

Var. Symbol: 53 Spec. Symbol: ……. (U platby uvádějte variabilní i specifický symbol!) 

Cesta:  autobus + nákladní automobil s jízdními koly (doporučujeme obalit rám a další choulostivé 
části jízdního kola) 

Stravování: plná penze, začne v pondělí večeří, bude končit studeným balíčkem na cestu (nutné jídlo 
do pondělní večeře s sebou!), obědy ve formě studených balíčků, pitný režim 

Kapesné: Dle úvahy rodičů 

Osobní lékárna: dělená náplast s polštářkem, elastické obinadlo, pastilky na desinfekci krku, trvale 
užívané léky (informace podají při odjezdu rodiče zdravotníkovi) 

Výstroj a výzbroj: spací pytel, kolo (trekové, horské) v dobrém technickém stavu!, náhradní duše, 
lepení na duše, cyklistická přilba, reflexní vesta, rukavice, cyklistická láhev, sportovní 
batůžek na záda, sportovní oblečení na kolo, turistiku a sportovní hry, nepromokavá 
bunda, pláštěnka, NEkotníkové boty na kolo, pevná obuv na turistiku. 

Další vybavení: drobné občerstvení na cyklovýlety (müsli tyčinky apod..), psací potřeby + bloček na 
psaní, stolní hry, karty, knížka, hygienické potřeby 

Předpokládaný odjezd: 20. 9. 2021, 8:30 – nakládání kol, 9:15 odjezd 

Předpokládaný návrat: 24. 9. 2021 mezi 13. – 14. hodinou 

Poznámka: Po příjezdu si rodiče vyzvednou žáka se zavazadly OSOBNĚ a při odchodu budou 

informovat pedagogický dozor! 

Nejpozději do 10. 9. 2021 žák odevzdá třídní učitelce/učiteli: 

1. kartu účastníka výjezdu vyplněnou z obou stran a podepsanou zákonným zástupcem 
2. potvrzení o zdravotní způsobilosti (lze využít i jiný platný formulář s nejpozdějším datem 

platnosti do 24. 9. 2021) + kopii evidenční karty zdravotní pojišťovny 
3. čestné prohlášení o dobrém technickém stavu jízdního kola/potvrzení servisu + informace o 

užívání léků a zdravotních indispozicích 
V den odjezdu odevzdá žák zdravotníkovi: 

1. Prohlášení o bezinfekčnosti s datem 20. 9. 2021 a pravidelně užívané léky, které bude dítěti 
zdravotník podávat 

Bez těchto platných a zákonnými zástupci podepsaných dokumentů nelze žáka do cyklistického 
kurzu zařadit! 

Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení na webu školy. 

 https://lupacovka.cz/2020/04/cyklisticky-kurz-8-rocniku-2021/ 

Případné dotazy: serf@lupacovka.cz  

http://www.kempkrkavec.cz/
https://lupacovka.cz/2020/04/cyklisticky-kurz-8-rocniku-2018/

