INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV
ČERNOLESKÁ 1997, 256 01 BENEŠOV

POZNÁVACÍ ZÁJEZD RAKOUSKO – ITÁLIE 2018
PŘIHLÁŠKA
ISŠT Benešov pro žáky připravila čtyřdenní poznávací zájezd do Rakouska, Itálie a
Německa. V průběhu 4 dní navštívíme největší evropskou ledovcovou jeskyni Eisriesenwelt
Werfen, přímořské letovisko Rosolina Mare, výrobní závody a muzea Ducati Motor Holding
S.p.A. a Pagani Automobili S.p.A., italské Benátky a na závěr nechvalně známé Orlí hnízdo
v blízkosti německého Berchtesgadenu.
Termín: 17.9.2018 – 20.9.2018
Předpokládaná cena: 4 000 Kč
– zálohu - 2000 Kč uhraďte co nejdříve, nejpozději do 15.6.2018
- zbytek – 2000 Kč uhradíte v září
- nutné výdaje v průběhu zájezdu cca 20 € (vstupy, vaporeto, ….)
- škola přispívá na každého žáka částkou 500 Kč
- peníze vybírají: Ing. A. Vošický, Ing. J. Bambas, Mgr. Chvojka
Pojištění: Žáci budou hromadně pojištěni pro cestu do zahraničí (včetně odpovědnosti za
způsobenou škodu)
Strava: vlastní – po dobu zájezdu není nikde zajištěna strava

Program: Pondělí – 17.9.2018 - 1:30 hod. - odjezd z Benešova od školy
Rakousko – Werfen – prohlídka ledovcové jeskyně Eisriesenwelt Werfen
Přejezd do Itálie – Rosolina Mare – ubytování
Úterý – 18.9.2018 - Bologna – exkurze do výrobního závodu a muzea Ducati
Motor Holding S.p.A.
Exkurze do výrobního závodu a muzea automobilky Pagani Automobili
S.p.A.
Středa – 19.9.2018 – moře, prohlídka města, případně botanické zahrady
Odpoledne odjezd do Fusini – vaporetem do Benátek - odpolední a
večerní prohlídka Benátek
Noční přejezd autobusem do Německa
Čtvrtek – 20.9.2018 - Berchtesgaden – prohlídka Orlího hnízda
17:00 hod. - Návrat do Benešova

--------------odstřihněte a vraťte Ing. Bambasovi, Mgr. Chvojkovi, Ing. Vošickému -----------------

Přihláška a prohlášení zákonného zástupce (žáka)
Jméno a příjmení žáka: ……………………………….. datum narození: ……..………………..
Třída: ………………………..

telefonní číslo žáka: ……………………………….

zdravotní pojišťovna………………………. telefonní číslo rodiče: ………….……..……………
Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil(a) poznávacího zájezdu dle výše uvedených
propozic.
Prohlašuji, že jsem seznámen se školním řádem ISŠT Benešov.
Beru na vědomí, že školní řád ISŠT Benešov platí po celou dobu poznávacího zájezdu
(zákazu požívání alkoholu, …).
Prohlašuji, že pokud můj syn/dcera způsobí v průběhu zájezdu škodu škole nebo jiné osobě
nad rámec pojištění odpovědnosti za škodu, uhradím ji v plné výši.
V ………………………. dne ………………………

Podpis žáka: ………….……………… Podpis zákonného zástupce: ……..……..………………

