
Třídní výlet Českosaské Švýcarsko,  

  informace a zdravotní dotazník 
Autokemp Pod Císařem 25. – 27. 6. 2018 (pondělí  až středa) 

  

  

25. 6. 2018   odjezd ze zastávky MHD Dubí před budovou gymnázia 

v  17:00 hodin (objednaný autobus)  

   - není objednaná večeře (předpoklad „zásob jídla“ z domova) 

   - ubytování v chatkách 

   - večerní program  x  táborák x vuřty 

26. 6. 2018   snídaně  

celodenní program  

večeře  

táborák / večerní program 

27. 6. 2018   snídaně  

dopolední program 

oběd  

rozloučení, vyhodnocení  

   odjezd v 16:00 hodin z autokempu (objednaný autobus)   

   předpokládaný příjezd 16:40 - 17:00 hodin k budově gymnázia 

V ceně, kterou jste již uhradili, je ubytování v chatkách, místní poplatek, 2 x snídaně, 1 x 

večeře, 1 x oběd, 1 x vuřty aj. na táborák 

Doprava objednaným autobusem tam a zpět -  cena 80,- Kč 

           - studenti přinesou nejpozději do pátku 22. 6. 2018 svému třídnímu, 

studenti kvarty Ing. Brattovi  

 předpokládaná cena byla 70,-Kč při plné vytíženosti autobusu, bohužel 

nás jede méně a tím se cena navýšila na 80,-Kč 

   Místo:  https://www.podcisarem.cz/cz/kemp/kudy-k-nam.html 

Nezapomeň: 

- SPACÁK!!! případně i karimatku ( ne zem k ohni aj…) 

- PRŮKAZ POJIŠTĚNCE, OP 15- ti a víceletí 

- Léky, pokud je musíš užívat  

- Batůžek na osobní věci na celodenní program 

- Lahev na pití 

- Baterku  

- Toaletní papír, papírové kapesníčky 

- Sportovní, pohodlné a funkční oblečení/ sportovní obuv 

- Nepromokavá lehká outdoorová bunda 

- Teplé oblečení na noc 

- Hygienické potřeby, ručník (opalovací krém a brýle s UV), prostředek proti otravnému 

hmyzu  

 

 

 

Na druhé straně - kdo neodevzdal nebo se změnily podmínky -  

vyplňte zdravotní dotazník a přineste do pátku 22. 6. 2018  

 do školy 

https://www.podcisarem.cz/cz/kemp/kudy-k-nam.html


Zdravotní dotazník  
 

 

Vyplní zákonný zástupce, nebo zletilý žák: 

v dotazníku zakroužkujte vybrané tvrzení a doplňte a případně podrobněji popište potřebné 

zdravotní údaje. 

 

1. Užívá Vaše dítě (resp. užíváte) opakovaně nějaké léky?                            Ano / Ne  

Název léku  jak často a kolik    ____   bude (budete) je mít s sebou? 

 

 

 

2. Je Vaše dítě (jste) alergik?                         Ano / Ne 

Na kterou látku?      obvyklá reakce     je nutné použít léky?       jaké?     má (máte) s sebou 

vlastní léky? 

 

 

 

3. Drží Vaše dítě (držíte) nějakou dietu ze zdravotních důvodů?       Ano / Ne 

Jakou? 

 

Jaké druhy potravin jsou závadné: 

 

___________________________________________________________________________ 

4. Má Vaše dítě (máte) nějaké jiné zdravotní problémy?               Ano / Ne 

Jaké, popište slovně.  

 

 

 

V případě potřeby či nedostatku místa doplňte další sdělení na další stranu dotazníků. 

Vyplnění a odevzdání dotazníku s podpisem zákonného zástupce, resp. zletilého žáka je 

podmínkou účasti na třídním výletu v Tisé. Svým podpisem stvrzuji, že jsem zdravotní 

dotazník vyplnil pravdivě a úplně a že jsem všemu porozuměl, včetně zdravotní problematiky. 

Souhlasím s podmínkami třídního výletu v Tisé ve výše uvedeném období. 

Datum:    

Podpis zákonného zástupce žáka: 

 

 


