
Přihláška dítěte do školy v přírodě 

 

Přihlašuji mého syna/dceru:  ___________________________________________________ 

do školy v přírodě v obci Nekoř, v termínu 30. 5. – 3. 6. 2022. Cena 2 000,- Kč + doprava. 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum 

narození) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Účastnický poplatek zaplatím 

v určeném termínu.   

Při odhlášení dítěte z účasti na škole v přírodě uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou škole 

v souvislosti se zrušením přihlášky. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho 

okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu.  

 

Jsem si vědom(a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem 

ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám 

před odjezdem. 

Konkrétní zdravotní problémy mého dítěte (např. astma, alergie apod.), na které je třeba brát zvláštní zřetel uvedu při 

odjezdu na zdravotním listu. 

Při odjezdu do školy v přírodě odevzdám očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, 

kontaktní list, seznam léků, které dítě pravidelně užívá (jejich přehled a také přesný způsob užívání). 

 

V  __________________________  dne ______________________________ 

 

Jméno zákonného zástupce_______________________________Podpis_________________________ 

 

___________________ Zde oddělte, horní přihlášku zašlete zpět do školy___________  

 

                             Informace ke škole v přírodě 30. – 3.6.2022 

 
Místo: Rekreační středisko Nekoř, 561 63 Orlické hory. www.lorien.luzanky.cz 

Cena pobytu: 2 000,- Kč uhraďte na účet Klubu rodičů č.ú. 2601826413/2010 Fio banka do 20. 5. 2022 

Autobusová doprava se bude doplácet po návratu. 

Telefon: 601 591 753 , provozovatel  777 295 698 

Doprava: 

Odjezd v pondělí 30. 5. v 8:00 od školy (prosíme o příp. včasné podání Kinedrylu) 

Příjezd v pátek 3.6.v cca 12 – 12.30 hod  (nevyzvednutí žáci budou čekat ve školní družině). 

 

Škola bude před odjezdem (v den odjezdu) vybírat: 

Očkovací průkaz + kartičku pojišťovny 

Zdravotní a kontaktní list 

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti 

 

Návštěva lékaře, ani jeho potvrzení není nutné! 

 

Stručný orientační seznam vybavení do školy v přírodě (doporučujeme s sebou přibalit seznam věcí): 

✓ hygienické potřeby (kartáček, šampon, mýdlo, pastu, repelent, opalovací krém, hřeben ad.) 

✓ ručník, osušku 

✓ pevnou obuv na chůzi, obuv na sport, holínky, přezůvky 

✓ ponožky, spodní prádlo 

✓ kalhoty, tepláky, kraťasy 

✓ trička, pyžamo, mikiny, bunda 

✓ pláštěnka, menší baťůžek, lahev na pití 

✓ čepice, sluneční brýle 

✓ stolní hru, pastelky, psací potřeby, blok na kreslení 

✓ kapesné dle uvážení – nejlépe do malé peněženky 

 

http://www.lorien.luzanky.cz/

