Vážení rodiče, opatrovníci, studenti!
Dovoluji si Vám připomenout plán aktivit v kurzech Kamery na měsíc červenec:
a) Výuka od 15:00 hod-místo bude upřesněno: 1. 7. / 8. 7. / 15. 7. / 22. 7. / 29. 7. – závěr
b) Jany škola 2021 Tábor: Fotoaparáty s sebou!! S náhradními bateriemi, příp. nabíječky!!
a. 15. 7. až 18. 7. – jedou kluci: Daniel, Jarda, Petr M, Petr Kopřiva, Milan Štajer;
b. 23. 7. až 25. 7. – jedou děvčata: Jana V., Denisa Střihavková;
c. 30. 7. až 1. 8. – jede Marcela Klicperová;
c) Odjezdy plánovány z nádraží Vršovice vlakem v 16:33 hod. Sraz na nádraží 15 min před odjezdem vlaku na
nástupišti č. 3. Nádraží Vršovice je v rekonstrukci, horší orientace, doporučuji mne kontaktovat den předem a se
mnou dojít koupit jízdenku na druhý den. Není však povinností.
d) Vybavení:
 u děvčat v prvním a druhém termínu doporučuji osobní povlečení, přikrývky k dispozici.
 u kluků vlastní spací pytle, atd. již mají zkušenosti.
 hygienické potřeby, léky jsou samozřejmostí.
 k dispozici teplá voda po celou dobu pobytu v Táboře.
e) Stravování:
 u kluků vaříme dohromady – „již víme, co nám chutná“, připomínám sklenice na dršťkové polévky, každý si vezme
dle libosti různé drobnosti.
 u děvčat neplánuji společné vaření, každá se stravuje dle svého uvážení, bude vyčleněna mezi výukou pauza na
uvaření, případně lze zajít na oběd.
f) Finance + kapesné
 250,-Kč / osoba za celý pobyt – el. energie + vodné a stočné.
 450, - u kluků odhadem na základě zkušeností / osoba /vaření na celou dobu. (Čt-ne).
 Dívky nerozpočítávám – nelze odhadnout, nechávám na zvážení rodiče, opatrovníka. Jen poznamenávám – stravuji
se zvlášť.
 Doprava každý za sebe, karty na slevy s sebou.
 Kapesné dle uvážení.
Děkujeme za podporu tohoto projektu a pro jistotu připojuji tlf. pro 605253526
Přeji Vám všem krásné dovolené
Ing. Jana Hnilicová
V Praze dne 24. června 2021

