ve spolupráci s

Výjezdová akce „Refresh“ – Střelské
Hoštice
21. 9. – 24. 9. 2019 (4 dny, 3 noci)
celková cena školy v přírodě je 2700,- za 4 dny (3 noci) a zahrnuje
dopravu, ubytování, stravování a celodenní program
účastník je povinen uhradit celou částku do 10. 9. 2019 na účet školy
č.
43-5523090247/0100
pod variabilním symbolem …………………………………..
v případě potřeby kontaktujte třídního učitele
21. 9. 2019 v 09:00 hod. před budovou školy (Budějovická
680, Praha)
80-90 studentů (3 třídy) + 5 pedagogů + 4 instruktoři Agentury
Wenku
autobusem s bezpečnostními pásy
odjezd 21.9.2019 v 09:30 hod. od školy, příjezd do areálu okolo
11:30 hod. dle dopravní situace
návrat 24. 9. 2019: odjezd z areálu okolo 13:00 hod., příjezd ke
škole okolo 15:00 hod. dle dopravní situace
Rekreační středisko DDM Střelské Hoštice
www.ddmpraha.cz/ubytovani/_Strelske_Hostice
ubytování na 3 – 4 lůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou

v ceně pobytu je zahrnuto povlečení

strava bude začínat první den večeří a končit poslední den obědem
je zajištěno formou plné penze (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina)
v areálu mají studenti celodenní přístup k várnici s pitím

sportovní oblečení a obuv
jednu kombinaci raději teplého oblečení, které je možné ušpinit,
poškodit, natrhnout při pohybu v lese
plavky a boty do vody, které je možno namočit
vlastní nerozbitný hrníček (plastový kelímek) na pití, lahev na pití
nepromokavou bundu či pláštěnku
šátek
hygienické potřeby
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ve spolupráci s

ostatní věci dle vlastního uvážení
nedoporučujeme brát s sebou drahé předměty (např. iPod, iPad,
tablet, šperky atd.)
jídlo na cestu i na oběd (začínáme až večeří)
účastníci akce jsou pojištěni u společnosti Generali - je povinností
účastníků (příp. jejich zákonných zástupců) se seznámit s pojistnými
podmínkami a výší jejich plnění
varianta: Exklusive „ČR - Sport“
Agentura Wenku s.r.o. má sjednané pojištění proti úpadku dle zákona
č. 159/1999 Sb.

více o pojištění viz: http://www.wenku.cz/pojisteni/
další informace naleznete zde: http://www.wenku.cz/prakticke/prorodice/

Čtyřdenní program zaměřený na oživení vztahů a atmosféry v rámci
tříd, vzájemné propojení a obohacení vztahů spolužáků mezi třídami,
nastartování elánu do druhé etapy studia – přestup na vyšší
gymnázium.
Tématické aktivity zaměřené na reflexi dosavadního studia, přechod
na vyšší gymnázium, co nás brzdí a co nám pomáhá v posunu,
odpovědnost za vlastní život, spoluodpovědnost za dění a klima školy
jako takové („Jaký si to uděláš, takový to máš“)
Sportovní, zábavní a relaxační aktivity jednotlivých tříd i společné pro
všechny účastníky.

Agentura Wenku a Gymnázium Budějovická se těší na všechny, kteří se nebojí nového,
kteří chtějí spolupracovat, kteří jsou ochotni ze sebe něco vydat pro poznání druhých…

Agentura Wenku s.r.o. | Na Hanspaulce 799/37 | 160 00 Praha 6, Dejvice | IČ: 28431375
tel.: +420 222 365 709 | mobil: +420 724 623 660 | uplne@wenku.cz | www.wenku.cz

