
                                                           

  

 

 

 

  
Přihláška – výměna Portugalsko (2018) 

   
Jméno a příjmení: …………………………………….  Třída: ……………………………… 
žáka:   Celé jméno a příjmení hůlkovým písmem 
 
 
……………………………………………………………….…….    ……………………………………………………….… 
Datum narození:        Číslo cestovního dokladu (pas nebo OP): 
 
 
…………………………………………………………………………..…………………………………………..……………………………………………. 
Celá adresa – ulice, město, PSČ (předpokládá se, že právě na této adrese bude ubytovaný žák z partnerské portugalské školy) 
 
 
……………………………………………………………………..    ………………………………………………………….. 
Číslo mobilního telefonu žáka      Číslo mobilního telefonu na rodiče žáka 
 
 

Podmínky vým ěnného pobytu: 
Jedná se o akci školy, po celou dobu proto platí ustanovení školního řádu. Žáci jsou zejména povinni 

respektovat veškeré pokyny pedagogického dohledu a dodržovat veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví! Všichni účastníci zájezdu jsou hromadně pojištěni – cestovní pojištění kryje léčebné výlohy v zahraničí 
a odpovědnost za případné škody. 

Pobyt je organizován na základě dohody s partnerskou školou, není bohužel k dispozici žádná další finanční 
podpora či dotace. Veškeré náklady (předběžně 8.000,- Kč) hradí účastníci výměny. Celkové náklady závisí zejména 
na ceně letenky (předběžný rámcový odhad: cca 6500,- Kč letenka, cca 500,- Kč doprava na letiště, cca 200,- Kč 
pojištění, cca 500,- Kč doprava v Portu, zbytek peněz bude použit na vstupy do tamních památek apod.). Další 
případné náklady na vstupy nad rámec rezervy si žáci dle zájmu hradí na místě sami.  

Pobyt v Portugalsku se uskute ční v únoru 2018, účastníci budou ubytováni v rodinách žáků partnerské 
školy. Po dobu po skončení společného programu nebude zajišťován pedagogický dohled učiteli gymnázia, 
odpovědnost za žáky ponesou partnerské rodiny v Portugalsku. V rodinách bude zajištěna snídaně a večeře + balíček 
na oběd. 
 
Výprava partnerské školy v ČR bude v období cca 28. b řezna až 11. dubna 2018   
 
1) Při návšt ěvě zahrani ční delegace ubytujeme žáka z partnerské školy a zaj istíme 
jeho stravování (snídaně, večeře, balíček na oběd). 

 
Do rámečku uveďte, zda můžete ubytovat jen dívku (D), nebo jen hocha (H). A pokud máte k dispozici 
samostatný pokoj a souhlasíte s ubytováním hocha či dívky (je vám to jedno), uveďte HD. 
(D = pouze dívka, H = pouze hoch, HD= nezáleží na t om) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2) Souhlasím s tím, že synovi (dce ři) může být p ři pobytu poskytnuto osobní volno k individuální prohlídce 
(vždy však jen na předem určeném prostoru, s přesně vymezeným časem a stanoveným místem setkání). 

 
Do rámečku uveďte ANO případně NE  
(v případě nesouhlasu zákonného zástupce budou nezletilí žáci pod stálým dohledem pedagoga) 

 
POZOR! Nejpozd ěji do pátku 24. listopadu 2017 je nutné uhradit cel ou částku 8.000,- K č. 
 

Souhlasím s ú častí mého syna (dcery) za výše uvedených podmínek. Zároveň souhlasím se 
zveřejňováním fotografií a záznam ů, na kterých bude m ůj syn (dcera) a které budou po řízeny v rámci akce.  

 
 
……………………………………………..   ………………………….  ….……………….…….. 
Čiteln ě jméno zákonného zástupce:   podpis rodi če:   podpis žáka: 
 
 
V Lovosicích, dne 31. října 2017 


