Vážení rodiče,
v rámci školního „PLENÉRU“ chystá keramický a sochařský obor návštěvu
Kuksu, chlouby barokní architektury u nás.
Termín je stanoven od 9. 9. – 13. 9. 2019
Součástí pobytu bude plenérová kresba a malba. Školní akce je povinná v rámci
školní docházky.
S sebou kartu pojištěnce, oblečení dle počasí, turistická obuv, kapesné na
potraviny, výtvarné potřeby (složky na výkresy, papíry, uhel, plastická guma,
tužky, kdo rád pracuje s tuší, nebo má rád lavírovanou kresbu či akvarel, cokoli je
možné si vzít)
Ubytování: zajištěno přímo v hospitálu, pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním
sociálním zařízením.
Doprava: tam i zpět vlakem, čas odjezdu 7:40 ze Starého Města u Uh. Hradiště,
čas příjezdu ujasníme v září. Studenti nad 18 let ať mají slevovou kartu na
dopravu (oranžovou).
V místě plánujeme jednodenní výlet pronajatou autobusovou dopravou –
návštěva blízkého lomu, Střední průmyslové školy kamenické a sochařské
v Hořicích a památky města Jaroměř či Hradce Králové.
Cena: (upřesní se podle počtu zúčastněných).
Stravování: Na pondělí je třeba se vybavit svačinou a pitím, v Jaroměři bude
možné si něco koupit na oběd, ale večeři s sebou. Je možné si něco připravit
v místě ubytování – k dispozici je kuchyňka. Od úterý je v místě domluveno
stravování : úterý: snídaně a oběd, středa: pouze snídaně ( jedeme na
jednodenní výlet do Hořic a okolí – možnost nakoupit si potraviny), čtvrtek:
snídaně a oběd, pátek: snídaně – cesta zpět.
Cena za dopravu vlakem, ubytování, stravu (snídaně a obědy) a jednodenní výlet
je 2300,- Kč.
Částku budeme vybírat od 2.9.-5.9.2019 a případný přeplatek bude vrácen po
vyúčtování, s kterým budete seznámeni na přelomu září/října 2019.
V případě, že nemáte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo v restauračním zařízení,
kde máme domluveny snídaně a obědy, oznamte to nejpozději 3.9.2019
Jakékoliv případné dotazy ohledně plenéru mi pište na mail:
kvetsvet@gmail.com
Děkuji
Květa Světinská

