
INFORMACE O SEZNAMOVACÍM KURZU
1.stupeň, MŠ, LOGOPEDIE, SPPG (SPG + čj/vv)

2021

Kurz probíhá od 26. 8. do 30. 8. 2021
- 26. 8.  14:30 - 15:00 sraz na Pedf UK (Magdaleny Rettigové 4, Praha 1) – jedinečná

možnost přespat na fakultě; večeře, snídaně a oběd v Praze
- 27. 8. ve 11:00 společný odjezd autobusem do kempu Pecka ze Smíchovského nádraží

- Účastníci, kteří se připojují až v pátek 27. 8. mají 2 možnosti:
- Přijít za námi na fakultu - sraz v 10:00 před hlavním vchodem
- Přijít ve 10:45 na Smíchov – Prosíme, buďte tu včas! Sejdeme se v hale

- 30. 8. v 10:00 společný odjezd autobusem zpět do Prahy na Smíchovské nádraží

Co s sebou? Část Pecka
- Zabal si, prosím, do dobře přenosného zavazadla (batoh, kufr - to je na vás)
- Vezmi si s sebou malý batůžek navíc, boty a vhodné oblečení do přírody (i něco „do města“)
- Vzhledem k tomu, že v kempu spíme v chatkách, doporučujeme si s sebou vzít i nějakou

deku (pro zimomřivé účastníky – peřina a ložní prádlo je samozřejmě v ceně)
- Nezapomeň na plavky, tužku, papír a dobrou náladu!

Co s sebou? Část Praha
- Nezapomeň si přibalit spacák a karimatku, neboť budeme spát přímo v budově fakulty

(spacák i karimatku je možné nechat na fakultě a vyzvednout po ukončení kurzu)

Ubytování
- Praha – fakulta Pedf UK
- Kemp Pecka – 4lůžkové chatičky, sociální zařízení v hlavní budově

- Do chatek se budeme rozdělovat na místě - nepiště nám tedy požadavky na ubytování :)
- Adresa: Rekreační areál Pecka, č.p. 205, 507 82 Pecka u Nové Paky, GPS:

50°29'36.89"N 15°36'30.13"E

Strava
- Veškeré vaše stravovací preference, alergie a diety budou v kempu zajištěny po domluvě

(za drobný příplatek 100 Kč/den)
- Strava 5x denně, zajištěn je i pitný režim

Kontakt v případě nutnosti - e-mail spolku: akceemil@gmail.com
Barča Kamienová – 725 113 148
Anička Zalabáková – 607 204 043

INSTRUKCE K PLATBĚ
(STORNO podmínky jsou uvedeny v druhém dokumentu)

Cena kurzu je 2800 Kč.
Do poznámky prosím uveď CELÉ SVÉ JMÉNO.
Číslo účtu je: 2400842775 / 2010


