
 
TURISTICKO-PŘÍRODOVĚDNÝ KURZ 

SEPTIMA 
NÍZKÉ TATRY 2019 

 
Termín: neděle 2. 6. - sobota 8. 6. 2019 
Místo: Nízké Tatry, Demänovská dolina, Lúčky 
Vedení kurzu: Jiří Jansa, Stanislava Rygálová 
Cena:  6 500,- Kč 
            (zálohu 2 000,- uhradit do 22. 3. 2019, doplatek 4 500,- do 26. 4. 2019)  
            Číslo účtu: 43-7520900207 / 0100, VS: 3105, do Pozn.: příjmení studenta 
            v ceně je doprava (vlak+lehátka, bus, lanovka), ubytování, polopenze, vstupy   
            (jeskyně, termál), pojištění (Uniqa) 
 
Sraz: neděle 2. 6. 2019 v 19:25 na autobusovém nádraží (odjezd bude v 19:40) 
          poučení studentů o bezpečném chování na kurzu, kontrola dokladů 
 
Program: 
    2. 6. busem Liberec (AN) 19:40 - Praha 21:05 
            vlakem Praha hl. n. 22:15 - Liptovský Mikuláš  
    3. 6. Liptovský Mikuláš příjezd 6:16, bus směr Lúčky, ubytování 
           poučení o bezpečném pohybu a chování v terénu  
           trasa: sedlo Javorie - Krakova hoĺa - Pusté 
    4. 6. trasa: sedlo pod Sinou - Poĺana - Jasná 
    5. 6. trasa: Jaskyňa Slobody - Ostriedok - Vrbické pleso 
    6. 6. trasa: Chopok - Ďumbier - Široká dolina 
    7. 6. úklid 
           trasa: Dem. ĺadová jaskyňa - L. Mikuláš - Bešeňová (travertiny, termál) 
           odjezd z Liptovského Mikuláše 22:54  
    8. 6. příjezd Praha 6:16, bus odjezd Praha 7:00, Liberec příjezd Fügnerova 8:05 
 
Změna tras vyhrazena. 
Ubytování: penzion Vila Gitka (pokoje s vybavením, WC, sprcha) 
Vybavení: batoh, turistická obuv a oblečení, náhradní oblečení, obuv a oblečení do chaty,  
                  jídlo na obědy a svačiny, sušenky, čokoláda a jiné energetické bomby, šumáky,  
                  1,5 l láhev na vodu,  
                  pláštěnka, toaletní potřeby, starší plavky, něco na hlavu, UV filtr 
                  pas či OP, peníze pro osobní potřebu (cca 15,- €)    
                  slušné chování 
 
Kurz je řádnou školní akcí a součástí výuky, proto je třeba respektovat všechna nařízení  
platná pro školní výuku a dodržovat školní řád. 
Nežádoucí: šperky a cenné věci, mobilní telefony, přehrávače 
Zakázané: zbraně, drogy (kromě kofeinu, theobrominu a osobních léků) 
 
..............................................................návratka....................................................................  
  
Souhlasíme s účastí své dcery / svého syna 
                                                                      .......................................................................... 
na turisticko-přírodovědném kurzu v Nízkých Tatrách v termínu 2. 6. - 8. 6. 2019 za 
uvedených podmínek. 
 
 
                                                                                         podpis rodiče 


