
Pokyny pro účastníky sportovního kurzu v v Itálii - Gargáno 

 

Odjezd a návrat 

 Odjezd   
o 1. kurz: pátek 12. 5. 2017 
o 2. kurz: pátek 19. 5. 2017 
o asi 8,00 - přesný čas odjezdu bude ještě upřesněn dle pokynů CK, sraz: 30 min. před 

stanoveným odjezdem před budovou školy 

 

 Místo konání: Itálie, Gargáno, Rodi Garganico 

 Návrat    
o 1. kurz: v neděli 21. 5. 2017 mezi 15.00 – 16.00 hod. 
o 2. kurz: v neděli 28. 5. 2017 mezi 15.00 – 16.00 hod. 

 

Pokyny na cestu 

 Před odjezdem všichni odevzdají potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti absolvovat 
sportovní kurz a potvrzení o bezinfekčnosti k datu odjezdu. 

 Zkontrolovat platnost cestovního dokladu – pas nebo občanský průkaz. 
 Nezapomenout kartičku pojištěnce – bude kontrolováno před odjezdem. 
 Před odjezdem bude všem účastníkům předáno potvrzení o komplexním pojištění, které 

máte sjednané u CK. 
 Cestovní zavazadlo: nejlépe kufr (v autobuse skladnější). Max. 15 kg 
 Do autobusu: malé příruční zavazadlo – hygienické potřeby, jídlo, pití. Vzhledem k délce 

cesty (20 – 24 hod.) doporučujeme lehkou přikrývku, teplejší oblečení na noc, drobné mince 
na WC (v Rakousku se platí). 

 Autobusy jsou vybavené klimatizací, TV, WC. 
 Zastávky během cesty budou po čtyřech hodinách. 

 

Pokyny k pobytu 

 Pobyt: šestilůžkové chatičky s vlastním sprchovým koutem, WC, kuchyňským koutem 
s plynovým vařičem, lednicí a zásobou kuchyň. Nádobí, terasou s venkovním posezením. 

 Na spaní: ložní povlečení včetně prostěradla, spacák (pouze kdo chce, nemusíte). 
 Vratná kauce: 40 euro nebo 1000 Kč na chatku, bude vrácena při řádném předání chatky 

před odjezdem. 
 Peníze jen na výlety a osobní nákupy. Výlety jsou dobrovolné. 
 Strava formou klasické české polopenze. Tato je rozšířena o polední polévku s pečivem. 

Doporučuji vzít si pro vlastní potřebu čaj, nekazící se potraviny. Strava začíná v sobotu večeří 
a končí následující sobotu v poledne polévkou s pečivem. 

https://www.google.cz/search?q=Garg%C3%A1no,+Lido+del+Sud+-ck&safe=off&rls=com.microsoft:cs&qscrl=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2GCcUqzrLe3b7Aah3ICgBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=908
https://www.google.cz/maps/dir/Gymn%C3%A1zium+Pardubice,+Gymn%C3%A1zium+Pardubice+Da%C5%A1ick%C3%A1+1083,+530+03+Pardubice/Gargano,+Provincie+Foggia,+It%C3%A1lie/@45.828799,13.359375,1333033m/data=%213m1%211e3%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x470dccf356252021:0x7a227e130ce6057d%212m2%211d15.789807%212d50.036075%211m5%211m1%211s0x13379a54378e5203:0x354eccd4740571e2%212m2%211d15.927553%212d41.633722?hl=cs
https://www.google.cz/maps/dir/Gymn%C3%A1zium+Pardubice,+Gymn%C3%A1zium+Pardubice+Da%C5%A1ick%C3%A1+1083,+530+03+Pardubice/Gargano,+Provincie+Foggia,+It%C3%A1lie/@45.828799,13.359375,1333033m/data=%213m1%211e3%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x470dccf356252021:0x7a227e130ce6057d%212m2%211d15.789807%212d50.036075%211m5%211m1%211s0x13379a54378e5203:0x354eccd4740571e2%212m2%211d15.927553%212d41.633722?hl=cs


 Nezapomenout: sportovní oblečení, hygienické potřeby a vybavení na sport (např. tenisová 
raketa, pálka na stolní tenis + míčky – pro zájemce), koupací čepice do bazénu – povinná, 
zápalky, toaletní papír, houbičku na nádobí, čisticí prostředek na mytí nádobí, utěrku, ručník. 

 Osobní věci: léky, náplast, obinadlo, osobní léky. 
 Elektrické zásuvky jsou stejné jako v ČR. 

Další informace 

 Obědy ve školní jídelně budou hromadně odhlášeny všem účastníkům kurzu 
 Sledujte aktualizace těchto pokynů na webu školy. Může dojít k dílčím změnám. 
 Informace o cestovní kanceláři najdete na www.victoria-ck.cz 
 Předpověď počasí Gargano 

Jaroslav Holešínský, Daniel Žák 

Informativní schůzka: 

středa 26. 4. 3.F, čtvrtek 27.4. 3.H o velké přestávce 

sraz v nářaďovně  mezi tělocvičnami, přijďte včas na začátku velké přestávky 

 

Jaroslav Holešínský 

http://www.victoria-ck.cz/
http://www.accuweather.com/cs/it/vico-del-gargano/214926/weather-forecast/214926

