Exkurze OSVĚTIM 2018 – ZMĚNA TERMÍNU!
TERMÍN: 27. 2. - 1. 3. 2018
ODJEZD: 27. 2. (úterý) ve 22.00 hod. od tiskárny Slon v Ústí nad Labem
PŘÍJEZD: 1. 3. (čtvrtek) v 18.00 hod.
CENA: 1 600,- Kč (v ceně doprava, průvodce CK, ubytování, pojištění, vstupné). Částka nezahrnuje
stravu, lze si připlatit večeři v Kopřivnici v ceně 72,- Kč.
Počet účastníků: 40
Upřednostněni budou žáci 4. ročníku. Další zájemce evidujeme jako náhradníky.
Pedagogický dohled: Mgr. Aleš Běhounek, Mgr. Šárka Hefertová, Mgr. Hana Lukášková
Platba: budova v Pařížské - v kabinetě společenských věd Mgr. Hefertové a Mgr. Běhounkovi
budova na Střekově – v kabinetě tělesné výchovy Mgr. Hefertové a Mgr. Běhounkovi
Zároveň s platbou je nutné odevzdat podepsaný souhlas zákonného zástupce (viz níže) – nejpozději
do 12. února 2018.
S případnými dotazy a požadavky (např. ohledně pojištění, pokud si jej chcete sjednat individuálně) se
prosím obracejte na Mgr. Aleše Běhounka a Mgr. Šárku Hefertovou.

PROGRAM:
1. den - 27. 2. 2018 - odjezd ve 22:00 z Ústí nad Labem od tiskárny Slon

2. den - 28. 2. 2018
KRAKOV - prohlídka historického centra, hrad Wawel, katedrála sv. Václava s hrobkami polských
králů, univerzita a historická náměstí
OSVĚTIM I. - AUSCHWITZ - prohlídka památníku v prostorách koncentračního tábora
OSVĚTIM II. – BIRKENAU - Březinka - od příjezdové rampy prohlídka prostor koncentračního tábora

3. den - 1. 3. 2018
JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ (varianta A)
BOUZOV (varianta B) - původně gotický hrad patřil řádu německých rytířů, přebudován na začátku 20.
století v romantické gotice
LITOMYŠL

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. den:
odjezd ve 22.00 hodin z Ústí nad Labem od tiskárny Slon
2. den:
8:00 příjezd do Krakova
8:00 - 11:00 prohlídka Krakova
13:00 příjezd do Osvětimi
13:00 - 16:00 prohlídka Osvětim I. a Osvětim II. - Birkenau
20:30 příjezd do Kopřivnice - ubytování
3. den:
8:30 odjezd z Kopřivnice
Javoříčské jeskyně nebo hrad Bouzov
Litomyšl
18:00 příjezd do Ústí nad Labem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Souhlasím s tím, aby se má dcera/můj syn ..............................................................., žák třídy ...........
Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.,
zúčastnil/a poznávacího zájezdu Osvětim 2018, který se uskuteční ve dnech 27. 2. - 1. 3. 2018.
Žáci na celkové výdaje (doprava, ubytování, průvodci, vstupné a pojištění léčebných výloh v zahraničí
včetně pojištění odpovědnosti za škodu platné pro území Evropské unie) přispějí částkou Kč 1.600,-Kč.
Pokud se žák rozhodne k účasti na poznávacím zájezdu, stává se pro něj povinnou akcí. V případě
neúčasti se uhrazená platba nevrací, žák však za sebe může zajistit náhradního účastníka.
V ....................................... dne .................................
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………..

