Praha 12.-13.3.2016
Cena 600 Kč (muzikál, část ubytování, ostatní je placeno honorářem a sponzory)+220 Titanic
Odjezd sobota 12.3.
- sraz v 6.15 na autobusovém náměstí, naložení, odjezd.
Výjimkou po předchozí dohodě může být zastávka v 6:10 u školy a 6.13 u Pošty a Vlachovice 6:35.
Jídlo není zajištěno.
Doporučuju na sobotu 2 malé svačiny typu rohlíky nebo tousty, 2 velké svačiny typu chleba s řízkem, velká voda
nejlépe minerálka. S sebou dále trvanlivé mysli tyčinky, malá paštika apod. Buchta apod do krabičky (k pozdní večeři
a snídani). V neděli si děti koupí oběd a svačinu ve stáncích…. =peníze
Ubytování - vícečetné pokoje, postele s povlečením, kuchyňka.
Klášter kapucínů, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1-Hradčany
Jak se zabalit na cestu?
Do autobusu malé cestovní zavazadlo s jídlem, pití, peníze…nedělat nepořádek…
Komu bývá špatně, tak ráno jen suchý rohlík, Kinedryl…sáček…
Do spodní části autobusu budete mít velkou tašku nebo kufr, kde budete mít vše ostatní včetně složeného kroje
(ogaři). Cérky kroj na věšák! Cérky, dlouhé „šaty“ mají mít v pase háčky na věšák, aby to bylo kratší, maminky
šikovné dodělejte si, dík. Sourozenci musí mít samostatné zavazadla.
Nezapomeňte – občanský průkaz (případně mladší děti pas), kartičku pojišťovny.
Oblečení
-vše ke kroji + vlňák nebo jiné vrchní oblečení, vespod termotrika a tělové silonky + každý musí mít neprofukovací
bundu, kterou si obleče mezi vystoupením, aby neprochladli!!!!
- na cestu pohodlné oblečení včetně bundy (dle předpovědi deštník)
-na muzikál pěknější oblečení = gatě, sukně, halenky, košile….
-oblečení na noc (vícečetné pokoje), hygienické potřeby, spodní prádlo, sáček na špinavé oblečení
Léky –kdo něco pravidelně používá=odevzdat při odjezdu vedoucím, případně upozornit vedoucí…
Peníze
- děti 50 Kč na metro, peníze na nedělní oběd a svačinu na cestu, dokoupení vody, drobné na útratu…
- během cesty zastavíme na benzínkách, nemusíte utrácet…zakazuju ledové nápoje a nanuky
Program
-sobota příjezd na ubytovnu cca ve 12-13 hod, ubytování, převlečení do krojů, ve 14 hod odjezd na vystoupení na
Staroměstské náměstí, kde bude k dispozici šatna a stan k odložení rekvizit a bund, program je od 16 do 19 hod,
potom se sbalíme a odjedeme na ubytovnu, kde se převlečete, uklidíte kroje, navečeříte. Pokud bude hezky, zřejmě
večerní procházka po Hradčanech.
- neděle sbalení, odjezd v 10 hod na Titanic nebo nebo odjezd v 10.30 (je možné navštívit mši v klášteře), společné
putování Prahou, potom asi metrem na Vyšehrad, od 14 muzikál Mamma mia, zřejmě nějaký stánek s jídlem (nebo
benzinka), odjezd z Prahy asi v 18 hod.
Návrat v neděli o půlnoci až v 01 pondělí. Pokud nepošlete děti pondělí do školy, omluvte si je.
Upozorněte prosím doma děti na slušné a bezpečné chování, neodlučovat se od skupiny, poslouchat pokyny
dospělých vedoucích, dbát na pořádek ve svém okolí (autobus, ubytovna, divadlo…), dále zákaz držení, používání a
nabízení veškerých „omamných látek“ a alkoholických nápojů. U přespolních dětí být domluvení na způsob odvezení
při návratu = mít nabitý mobil…

…………………………………………………………………………………………………………..
Přihláška a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
Přihlašuji : ………………………………………………… narozen/a ………………………………….
Bydliště : ……………………………………………… Kontaktní telefon rodič: …………………………..
Prohlašuji, že můj syn /dcera/ je zdravotně způsobilá/ý zúčastnit se pobytové akce ve dnech 12.-13.3.2016
v Praze. Podrobil/a se stanoveným pravidelným očkováním. Nejeví známky akutního onemocnění a
v průběhu posledních 14 kalendářních dnů nepřišel/a do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Upozorňuji na : ………………………………………………………………………………….
Datum : ………………………………….

Podpis rodičů : …………………………….

