
 VÁNOČNÍ VÍDEŇ 2022 

 Termín:  13. PROSINCE 2022 
 Odjezd:  sraz 7:50 před školou, odjezd 8:15 
 Návrat:  cca 21:15 ke škole 
 Cena:  350 Kč 
 Platba:  odeslat na účet školy (5259031028/5500),  nejpozději do  30. 11. 2022  variabilní 

 symbol žáka, specifický symbol: 302, do poznámky napsat Vídeň a jméno žáka. 

 QR kód pro platbu zde: 

 Přihláška:  odevzdat ZŘ pro první stupeň Mgr. Ireně  Drábkové do 14. 11. 2022 
 S sebou:  ● cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) 

 ● kar�čku zdravotní pojišťovny 
 ● písemný souhlas zákonných zástupců s případným ošetřením (kar�čka 
 pojišťovny a souhlas se odevzdávají před autobusem) 
 ● svačinu a pi� na celý den 
 ● kapesné dle uvážení 
 ● vhodná zimní obuv a oblečení 

 Program: 

 ● odjezd 8:15 od školy 
 ●  cca 11:00 příjezd do centra Vídně 
 ●  11:00-13:00 prohlídka vídeňských památek v centru 
 ●  13:00-15:00 návštěva Přírodovědeckého muzea (všichni  žáci do 19 let mají vstup zdarma!) 
 ●  15:00-16:30 možnost nákupů na Mariahilfer Straße 
 ●  16:30-18:45  návštěva  nejhezčích  adventních  trhů  v  centru  města  již  po  setmění  (největší 
 trhy u vídeňské radnice, Maria-Theresien-Platz, Freyung, Am Hof) 
 ●  18:45 odjezd z Vídně 
 ●  cca 21:15 příjezd zpět ke škole 

 Aktuální informace na: 
 www.zskaminky.cz 

http://www.zskaminky.cz/


 VÁNOČNÍ VÍDEŇ 2022 - Závazná přihláška 

 Tímto  závazně  přihlašuji  svoji  dceru  /  svého  syna  na  exkurzi  do  Vídně.  Odjezd  a  sraz  13.  12. 
 2022  v  7:50  před  školou.  Příjezd  13.  12.  2022  okolo  21:15  před  školu.  Akce  končí  na  místě 
 příjezdu  (ZŠ  Kamínky)  v  čase  příjezdu.  Žák  po  skončení  akce  odchází  sám  domů  a  rodiče  za 
 něj  přebírají  odpovědnost.  Rodič  bere  na  vědomí  všechny  organizační  náležitos�.  Rodiče 
 souhlasí  s  poskytnum  nezbytných  osobních  údajů  mého  dítěte  cestovní  kanceláři,  která 
 zajišťuje  exkurzi  do  Vídně.  V  případě  úrazu  souhlasí  s  ošetřením  dítěte.  Přihlášku  odevzdat 
 ZŘ pro první stupeň Mgr. Ireně Drábkové do 14. 11. 2022 

 Jméno a příjmení žáka:________________________________________________________ 

 Třída:_____________ 

 Jméno a příjmení zákonného zástupce:___________________________________________ 

 Podpis zákonného zástupce:____________________________________________________ 
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