
SPORTOVNÍ KURZ – NOVÁ PEC 

 (cykloturistika, vodní turistika) 
 

 
 
ODJEZD: pondělí 6. září 2021 v 8:00 (třídy 3.N, 3.F) z parkoviště naproti Výstavišti 
(před Kvalita fitness) 
 
PŘÍJEZD: pátek 10. září 2021 (v odpoledních hodinách) 
 

UBYTOVÁNÍ: chatový tábor Jezera u Nové Pece (na břehu Lipenského jezera): 
chatky s vlastní sprchou a WC pro 6 osob a chatky pro 4 osoby se společným WC a sprchou. 
Nutný vlastní spací pytel! 
 

STRAVOVÁNÍ: plná penze (včetně svačin), začínáme obědem, končíme snídaní. 
 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: cca 2 400 Kč  
Cena obsahuje: 

• doprava 

• ubytování 
• stravování 
• ceny pro soutěže 

• přívoz Horní Planá 

• příspěvek na úhradu cestovních výdajů školy (cestovní náhrady dozorujících pedagogů) 

Zálohu 2 400 Kč zaslat nejpozději do 25. 6. 2021 na své konto ve školním 
programu.  
 

VYBAVENÍ: kolo (seřízené nejlépe v odborném servisu), cyklistická přilba, cyklistické 
rukavice, náhradní duše, lepení, pumpička, cyklistické kalhoty, nepromokavá bunda 
(pláštěnka), dostatek vhodného oblečení a obuvi (sandály, treková obuv, tenisky na cyklo i 
pěší turistiku a sportovní hry, plavky, spací pytel, baterka, osobní léky, sluneční brýle, láhev 
na pití, batůžek, krém na opalování, repelent, kapesné, kartičku pojištěnce… 
 
Doporučujeme vzít zámek na kolo – škola nezodpovídá za případné odcizení kola! 
 

Všechny věci zabalte nejlépe do sportovní tašky, batohu. 
 

Studenti, které přivezou rodiče přímo do tábora a zpět, musí informovat vedoucí 
kurzu (Martina Kaňková, kankova@bigy-cb.cz) do 25. 6. 2021. 
 

Při odjezdu musí každý student odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o 
zdravotní způsobilosti (oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách 
školy: studenti a rodiče – sportovní kurzy). V případě infekčního či jiného závažnějšího 
onemocnění na kurzu jsou rodiče povinni si svého syna/dceru vyzvednout. 
 
Žádáme o doručení přihlášky do 18. 6. 2021 třídním učitelům, na sekretariát školy 
nebo e-mailem: reditelstvi@bigy-cb.cz  
 

Důležité upozornění: podmínky kurzu mohou být vzhledem k aktuální epidemické 
situaci upraveny. S aktuálními informacemi bude  případně včas seznámeni. 


