
SPORTOVNĚ  TURISTICKÝ  KURZ  2021 
 

INFORMACE  PRO  STUDENTY KVARTY A   

 

Termín:  20. 9. – 24. 9. 2021 

Místo:    Horský hotel Kyčerka           Tel./fax: +420 571 444 258 

                       Pluskovec 788                    Mobil: +420 608 713 980 

                   756 06 Velké Karlovice          www.hotelkycerka.cz 

Sraz:  8:30 na ulici Divadelní (u sportovní haly) 

Odjezd:   autobusem v pondělí 20. 9. 2021 v 9:00 hod. od Gymnázia, ulice Divadelní 

Příjezd:   v pátek 24. 9. 2021 v odpoledních hodinách (kolem 15 hod.) 

Finance: 3400,- Kč 

   Cena zahrnuje: doprava (Český Těšín – Velké Karlovice a zpět), ubytování, stravování 

Způsob úhrady:   Pouze bezhotovostně. 

                                   Uvedená částka bude uhrazena na účet: 246963691/0300 

                                   Každému účastníkovi bude přidělen variabilní symbol pro bezhotovostní platbu. 

                                   Seznam s variabilními symboly bude k dispozici na webu školy http://www.gmct.cz 

    1. splátku 1700,- Kč je nutno uhradit do 31. 7. 2021 

   2. splátku 1700,- Kč je nutno uhradit do 31. 8. 2021 

   Celou částku lze uhradit v termínu první splátky. 

                                   (na požádání bude vydáno potvrzení o zaplacení kurzu až po jeho vyúčtování!) 

Nezapomeňte s sebou: sportovní oděv a obuv, domácí oděv a obuv, hygienické potřeby, pokrývku hlavy,  

pláštěnku, plavky, sluneční brýle, náhradní sportovní oblečení a obuv, léky, které trvale užíváš, 

průkaz pojištěnce, peníze na občerstvení, hudební nástroje, společenské hry, psací potřeby. 

Na sebe první den turistickou obuv, sportovní oblečení, do batůžku pláštěnku svačinu na pěší 

výlet, peníze na občerstvení …. 

Neberte s sebou: šperky, velký obnos peněz, informační techniku a cenné předměty…….  

Obsah kurzu: pěší turistika, základy topografie, orientační běh, základy tábornických dovedností, netradiční 

sportovní hry (pálkovací hry – softbal), sportovní střelba, první pomoc v rizikových situacích, 

kulturně poznávací činnost.  

                       V pondělí půjdeme pěší trasu přírodou Javorníků 

Stravování:   20. 9. 2021                           večeře 

                         21. 9. – 23. 9. 2021          plná penze 

                         24. 9. 2021                             snídaně a oběd  

                       V ceně je zahrnuta druhá večeře formou svačinky. 

   

V Českém Těšíně dne 23. 6. 2021                                                                          Mgr. Adam Lisztwan 

                                                                                                                                       vedoucí kurzu 

 

…………………………………………………… zde odstřihněte ……………………………………………… 

 

                                                                  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 

Závazně tímto potvrzuji, že můj syn/dcera…………………….………………………………………………… 

 

se zúčastní sportovně turistického kurzu v termínu 20. – 24. 9. 2021  

 

Podpis rodičů …………………………………….……………………….…      Datum ……………….……… 


