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Vážení rodiče, milí žáci, 

 
naše gymnázium každoročně pořádá pro žáky budoucí Primy a 1. A adaptační kurz s názvem „SEZNAMOVÁK“ a 
školní rok 2021 / 2022 není výjimkou. Akce se uskuteční v nedaleké lokalitě Opárenského údolí a obci Velemín, 
v termínu: pondělí a úterý, 30. - 31. srpna 2021. 
V průběhu necelých dvou dnů budou mít všichni zúčastnění možnost blíže se seznámit navzájem a poznat některé 
své budoucí učitele i starší spolužáky. Hlavní náplní bývají různé hry a pohybové či jiné aktivity v přírodě. 
 
PROGRAM: 
Pondělí 30. srpna 2021 - sraz v 9 hod ve dvoře gymnázia v Lovosicích. Následuje pěší přesun údolím do Velemína, 
na programu jsou poté hry a seznamovací aktivity. Večer oheň a opékání buřtů. 
Úterý 31. srpna 2021 - pokračování programu, cca po poledni (12 – 13 hod.) návrat do Lovosic k budově školy. 
 
CO S SEBOU: 
Spacák, karimatka, oblečení do přírody za jakýchkoli podmínek (akce se koná i za špatného počasí), pevnou obuv 
vhodnou pro sport a pěší turistiku, pláštěnku, papírové kapesníky, věci na přespání, osobní hygiena, hrneček na 
čaj, přezůvky, psací potřeby, baterku, svačinu na první den (bude až večeře), batůžek, průkaz pojištěnce, kapesné. 
 
POKYNY PRO ŽÁKY: 
Na první den si sbalte dvě zavazadla – batůžek se svačinou a vším, co můžete potřebovat (nezapomeňte na 
pláštěnku), ten si ponesete. Vše ostatní si sbalte do jednoho zavazadla – to vám na místo odvezeme. 
 
ROZPOČET:  
Ubytování a strava  200,- Kč (teplá večeře, opékání špekáčků, snídaně, svačina, odměny) 
Materiál pro hry + další výdaje 100,- Kč 
Celkem    300,- Kč 
V případě účasti odevzdejte prosím závaznou přihlášku (níže) a částku 300,- Kč pouze v hotovosti přímo v kanceláři 
školy, nejlépe rovnou s odevzdáním zápisového lístku (nejpozději pak do pátku 25. června 2021). 
 
PODMÍNKY STORNA: 
Při případném zrušení účasti do 16. srpna 2021 bude vrácena celá částka. 
Při zrušení akce z důvodu šíření epidemie Covid-19 bude vrácena celá částka. 
Při zrušení účasti do 23. srpna 2021 včetně bude vrácena polovina zaplacené částky, tj. 150,- Kč. 
Pokud se žák na akci nedostaví bez odhlášení ve výše uvedených termínech, poplatek vrácen nebude. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se v závěru srpna na viděnou 
 
 
 
 
ZDE ODSTŘIHNOUT .......……………..…………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 
 

Přihlašuji svého syna (dceru): ………………………………………………… nar:: …………..……………………… 
 
na akci „Seznamovák“, které pořádá lovosické gymnázium pro své nové žáky v termínu 30. - 31. srpna 2021. 
 
 
 

...…….………………………… 
  podpis zákonného zástupce 


