Srdečně zdravíme do Liberce, do Frýdlantu i Hrádku
a posíláme podrobnější informace k chystaným projektovým dnům v rámci projektu Krajina
budoucnosti 2013:

KDY: 19.8. – 23.8.2013
KDE: Görlitz, Německo
Sraz: 19. 8. 2013, 8:15 před nádražím ČD v Liberci (8:38 odjezd vlakem směr Žitava)
Návrat: 23.8., 14:55 vlakem ze Žitavy
Organizuje: Hochschule Zittau-Gorlitz ve spolupráci se Silva Sacra, o.s., Blahoslavova
218/5, 460 05 Liberec
Program je připraven německým partnerem, zde je orientační přehled:

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
UBYTOVÁNÍ:
v ubytovně „Alte Herberg“, Goethestrasse 17, Görlitz (http://www.alte-herberge.eu, je zde
videoprezentace v českém jazyce). Hotel neposkytuje ručníky, ty si vezměte vlastní.
STRAVA:
Jídlo 5x denně, pitný režim. Začínáme pondělním obědem, končíme pátečním obědem.
Nějakou dobrotu do vlaku si vezměte vlastní, výborně se hodí něco na dělení s kamarády.
Jestli někdo z Vás vyžaduje speciální stravu (vege-, bezlepkovou…), dejte, prosím, vědět.
OBVYKLÝ ROZVRH DNE:
8:30
snídaně
9:30-12:30
dopolední program
12:30
oběd
13:30-18:30 odpolední program
18:30
večeře
19:30-22:00 večerní program
ÚČASTNÍCI:
Z české strany máme přihlášeno 7 dětí, z německé strany jich bude kolem 12. Takže ideální
parta pro spoustu legrace.
VEDOUCÍ:
za českou stranu Jana Modrá, Martin Modrý – budeme se střídat dle momentální situace
za německou stranu Felix Eschrich po celý pobyt, pedagogové z Hochschule Görlitz jako
vedoucí jednotlivých dní
CO DĚTI POTŘEBUJÍ:
- pas nebo občanský průkaz
- kartičku pojištěnce
- dobré outdoorové oblečení i obutí!!!, pláštěnky!!!
(neexistuje špatné počasí, pouze špatně vybavený turista ☺)
- věci osobní potřeby, ručník, plavky
- baterky pro noční hru
- fotoaparát, kdo má
- nůž, psací a kreslící potřeby, sešit na poznámky…
- lahve na pití s sebou na výlety
- nějaké kapesné v EUR
- kouření a alkohol jsou vzhledem k věku účastníků zakázány ☺
FINANCE:
Všichni účastníci mají celý pobyt plně hrazený – ubytování, stravu, program i dopravu
z Liberce a zpět do Liberce. Doporučujeme vzít si s sebou nějaké drobné kapesné v Eurech.
POJIŠTĚNÍ:
Pojištění léčebných výloh do zahraničí je zajištěno a hrazeno organizátorem.
Pokud máte nějaké dotazy, připomínky či výhrady, určitě se ozvěte, rádi vyjdeme vstříc,
pokud to bude v našich silách.
KONTAKTY:
Jana Modrá – 732 844 585
Martin Modrý – 604 896 332
E-mail: silvasacra@gmail.com

Přihláška na projektové dny projektu Krajina budoucnosti, Görlitz 2013
Žák:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Rodné číslo (bude použito pouze pro pojištění):

Rodič (zákonný zástupce):
Jméno a příjmení:
Bydliště (liší-li se od žáka):
Telefon (ideálně mobilní):
E-mail:

Souhlas zákonného zástupce:
Souhlasím s účastí syna/dcery na projektových dnech Görlitz 2013 *
Souhlasím, aby se syn/dcera koupal v přírodních vodních nádržích *
Souhlasím, aby se syn/dcera pohyboval v osobním volnu a v rámci projektových aktivit bez
dozoru po Görlitz *
Po návratu do Liberce může syn/dcera samostatně odejít *
(* - v případě nesouhlasu škrtněte)

Syn/dcera užívá následující léky (název, dávkování):

Syn dcera má následující zdravotní omezení (např. alergie):

Zvláštní požadavky na stravování (lepek, vegetariánství, …):
Datum a podpis zákonného zástupce:
Přihlášku zašlete E-mailem (silvasacra@gmail.com) nebo poštou (Jana Modrá, Blahoslavova 218/5,
460 05 Liberec) do 15.7.2013. Podepsaný originál nejpozději osobně při odjezdu.

