NABÍDKA ŠKOLNÍHO VÝLETU
MÍSTO POBYTU:

Chatky na koupališti v Příboře

TERMÍN:

13-14.června 2019

CENOVÁ NABÍDKA:

viz podrobný rozpočet dále

ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Korčák Rudolf – majitel fa RICCO

KONTAKT:

777 100 007

ZPRACOVÁNO PRO:

p.uč.Halátek Tomáš

POŠTOVNÍ ADRESA :

Penzion RICCO,Nábřeží RA 897,Příbor 742 58

I. DEN
PŘÍJEZD: v dopoledních hodinách :……cca 9,30………………………………………….
Na nádraží ČD vás počkáme a odvezeme zavazadla autem.
SEZNÁMENÍ S VÝLETEM – poučení o bezpečnosti
Bezprostředně po vašem příchodu do letního areálu seznámíme žáky s výletem,
připomeneme některá pravidla hygieny a bezpečnosti chování na bazéně.
Součástí uvítací schůzky je Welcome drink pro všechny děti i pedagogy.
UBYTOVÁNÍ 10.30-11.00 hod.
K dispozici budou čtyřlůžkové chatičky.
KOUPÁNÍ – OSVĚŽENÍ VE VODĚ, od 11.30 hod.
Máte možnost osvěžení ve vodě pod dohledem plavčíka. Hloubka bazénu se pohybuje
v rozmezí 1,20–1,6 m. K dispozici je také malý bazén – hloubka 0,6 m.
Teplota vody v bazénech dosahuje v tyto dny 23–24 °C. Nabízí se využití rozmanitých
vodních atrakcí včetně absolutních novinek.
STRAVOVÁNÍ – OBĚD: 12.30 hod.
Podle doby vašeho příjezdu můžete u nás stravování začít obědem kolem 12.30 hod.
Vše upravíme dle domluvy. Stravování probíhá pod krytými přístřešky na koupališti,

formou částečné samoobsluhy. V případě nepříznivého počasí se stravujete ve
vnitřní restauraci.
ODPOLEDNÍ PROGRAM : (čas a program upřesníme dle počasí na místě)
Pokud nebudete žádat oběd, můžete si vybrat některý z nabízených výletů. V případě
teplého a slunečného počasí však výlety do okolí nejsou nutné. Hezké chvíle prožijete i
v našem městě a v letním areálu koupaliště.
AQUASHOW – nové atrakce opět k dispozici. Úžasných 90 minut zábavy na vodě.
Možno využívat minigolf. Doporučujeme zúčastnit se organizovaně TURNAJE
V MINIGOLFU s ukázkou hry mistra republiky p. Holuba. Vítězové turnaje se mohou
těšit na zajímavé ceny 
Pro zájemce se nabízí možnost pozorování či krmení zvířátek v naší MINIZOO.Nově
nabízíme také projížďku s instruktorem na elektrických vozítkách Segway,nebo velkých
koloběžkách. Děti se v průběhu podvečera postupně mohou vystřídat )
VEČEŘE: 18.00 hod.
Večeře se zpravidla plánuje v době od 18.00 do 18.30 hod. Po večeři je prostor pro
osobní volno v areálu.
Připravíme v této době večerní táborák včetně uzenin, samotné opékání bude na vás.
Od 20.00 do 21.00 hod. – VEČERNÍ KOUPÁNÍ.
LETNÍ KINO s občerstvením, od 21.30 hod. (výběr ze dvou filmů) Součástí promítání
je typické občerstvení podávané v kině (nápoj+slané či sladké laskominy).
Promítání kina pouze za příznivého počasí, tzn. Bez deště,přeháněk,větru a zimy.
( pozn. u dvoudenních výletů nelze absolvovat v průběhu jednoho večera kino i noční
prohlídku města.V případě delšího pobytu je možné rozložit program do dvou večerů )
NOČNÍ PŘÍBOR:
Doporučujeme prohlídku města v nočních hodinách. Tajemno přináší především
samotný cíl cesty - starý hřbitov, kde jsou pochovány význačné osobnosti, které
ovlivnily kulturní a společenský život ve městě. Hřbitov má osobitý charakter a je
umístěn nad městem, avšak v jeho centru. Jedná se o prohlídku se světelnými loučemi
a s průvodcem, který vypráví krátké místní pověsti a zajímavé historky z dávné i
nedávné minulosti.
(osobně DOPORUČUJI)
VEČERKA: 24.00 hod.
Ponecháváme na uvážení pedagoga, aby určil čas pro večerku. Po 22.00 hod. je však
nutné zachování nočního klidu a je zákaz volného pohybu po areálu. To, zda děti budou
"vzhůru" je jen věcí pedagogů. Dbáme samozřejmě na bezpečnost a veškeré noční
hrátky striktně zakazujeme. 
. II. DEN
BUDÍČEK: 8.00 hod.
Následně: osobní hygiena.
SNÍDANĚ: 8.30 hod.
Snídaně pod party stanem formou samoobsluhy.
PROGRAM: 9.00–11.00 hod.
Prohlídka města. Náměstí s městskou památkovou rezervací je vzdálené cca 15 min
pěší chůze. Podle uvážení je možné navštívit Muzeum a pamětní síň S. Freuda a nově
zrekonstruovanou budovu piaristického kláštera. Prohlídku Rodného domku Sigmunda

Freuda nabízíme se zvýhodněným vstupným. Děti mohou využít volného pohybu po
historickém centru města a zakoupit různé dárečky a suvenýry.
OBĚD: 12.00 hod.
U oběda proběhne vyhodnocení a bude odměněn nejlepší sportovec. Po obědě osobní
volno. Můžete využít sportoviště i bazény.
Běžný ÚKLID a předání chatek - 15.00 hod.
ODJEZD : cca 15.00-16.00hod
Zavazadla vám dovezeme na nádraží.
V případě, že nebude počasí na koupání, můžeme naplánovat jiný program.

CENOVÁ KALKULACE na 1 žáka :
SNÍDANĚ
………………
OBĚD
VEČEŘE ………………………
NOCLEH chatička…….

60 Kč
90 Kč
80 Kč
150 Kč

Noční prohlídka starého hřbitova
Táborák + vuřty…………………
Výlety do okolí……………………
Teplomety v případě potřeby……….
Nápoje k jídlům…………………….
VODNÍ zábavná show……………..
Vyjížďka na Segway………………………..
LETNÍ KINO s občerstvením
Turnaj v minigolfu o ceny …………………

60 Kč
50 Kč
dle momentální cenové nabídky
neplatíte
neplatíte
60 Kč/žák /90 minut
100,-Kč/20 minut/žák
90 Kč/žák
60 Kč/žák

Cenu si vytvoříte sami dle finančních možností
K této ceně musíte připočítat dopravu tam a zpět.
Naše ceny garantujeme. Máte zdarma veškerá sportoviště (ne minigolf), běžné
sportovní pomůcky, koupání a vše, co používáte v areálu koupaliště.
Pokud jste se rozhodli, že u nás prožijete školní výlet, obratem zašlete vyplněnou
přihlášku. Vše upřesníme s blížícím se termínem.
Běžná a doporučená platba je platba hotově. Výhodou je, že platíte přesný počet žáků.
Přes účet je platba také možná, v případě nemoci žáka vystavujeme dobropisy a
vracíme peníze zpět. Zálohu NEPOŽADUJEME. Sázíme na serióznost pedagogů. Tři
dny před příjezdem provedeme telefonickou konzultaci a na základě avizovaného
počasí dotáhneme výlet s programem do konce. Můžeme měnit výlety či návštěvy
některých míst.
Upozornění: V případě, že zrušíte váš výlet kdykoliv od doručení závazné přihlášky, bude vám
vystavena faktura se storno poplatkem 1 000 Kč. Děkujeme za pochopení!

Naše moto pro letošní rok : „ Kempování – láska na celý život „

Rudolf Korčák
vedoucí letního areálu RICCO Příbor

11.ledna 2019

