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INFORMACE O LETNÍM SPORTOVNĚ - TURISTICKÉM KURZU 

 

Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí 
   
Datum : 20. - 24.6. 2022 / Po – Pá /     
 

Místo  : Pastviny – Chata Bublačka / u Konzumu / 
                                                                                              

Účastníci  : 1. – 3. ročník 
 

Doprava : odjezd z Ústí n.O. - pondělí v 8.00 hodin / po rozdělení do družstev / 
odjezd z Pastvin – pátek v 10.00 hodin / po zakončení kurzu / 

 

Ubytování :  chatový tábor, chaty pro 4 osoby, pokoje, jídelna, sociální zařízení, sportoviště,   
 

Stravování :  od oběda Po do snídaně Pá 
 

Náklady : 1780,- Kč, nutno složit do 30.4. 2022 na účet školy, var. symbol – rodné číslo 

v ceně je ubytování a stravování 4x denně, využívání sportovního areálu a lodí, 
celková cena je 2080,-Kč (300,-Kč přispívá na studenta SRPDŠ), 
náklady na dopravu zavazadel hradí škola 

 

Náplň  : cyklistika, turistika, vodní turistika, sportovní hry, soutěže, hry v přírodě,  
tábornictví, střelba ze vzduchovky, topografie, zdravotní příprava, PSP atd. 

 

Řád LSTK : kurz je součástí výuky tělesné výchovy, platí pro něj Školní řád od nastoupení cesty  
   až po návrat do sídla školy, 

zaměstnání probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů ve družstvech  
podle výcvikového plánu,  
LSTK má vlastního zdravotníka 

 

Upozornění: účast možná pouze s cyklistickou přilbou a na kole v dobrém technickém stavu,  
   vyhovujícím provozu na komunikacích!!!         
   studenti se zdravotním omezením v TV se kurzu zúčastní pouze s písemným  
   souhlasem lékaře,  

   účastníci kurzu bydlící v okolí Pastvin mohou nastoupit i ukončit kurz přímo v místě pobytu, 
   ale pouze s písemným souhlasem rodičů 
   stornovací poplatky dle podmínek uvedených ve smlouvě 
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