
Sportovně turistický kurz 2023 - Naposledy na Vítkově  /  pro maturanty + část 3. ročník 
 

Milí maturanti, 
tímto kurzem se pro vás definitivně uzavře krásná kapitola čtyřletého studia a všech kurzů, které jste společně s námi 
učiteli prožili. Bude to pravděpodobně úplně poslední kurz pro maturanty v historii naší školy. Představovat vám kurz, 
místo, program, který je pro maturanty již zcela volný, je úplně zbytečné. Znáte ho, protože jste již většina, z vás tímto 
prošli. Jistě, nyní to bude mít pro vás příchuť loučení s kurzy, kamarády ze třídy i školy, učiteli, kteří se podílejí na těchto 
úžasných aktivitách. Sami jste loni viděli, jak úžasná, emotivní, ale  pohodová může být takto strávená forma loučení. Pro 
většinu to je i loučení s kamarády ze třídy, které třeba uvidíte až za desítky let. 
 
Budete mít před sebou letos finální povinnosti. Maturita, přijímačky, odlet do světa práce i dobrodružství a mnoho 
dalšího, přelomového ve vašem budoucím životě.  
 
Nyní se na chvíli zastavte a zamyslete se, zda chcete takto prožít závěr studia, nebo již  definitivně tuto kapitolu uzavřít. 
Je to jen a jen na vás. Půda pro loučení na Vítkově je připravena na poslední červnový týden roku 2023 a  bude již na 
vašem rozhodnutí, jak budete na naši poslední nabídku reagovat. Níže naleznete parametry, termíny a podmínky 
posledního kurzu na škole. Přemýšlejte odpovědně nebo třeba okamžitě, spontánně, ale dodržte podmínky, které 
manuál obsahuje. Věříme, že se společně s vámi na Vítkově 2023 uvidíme. Zbylé informace obdržíte osobně od ředitele 
školy, který již tradičně bude společně s kolegy, pro vás tuto závěrečnou akci připravovat.  
 

Termín: Neděle 25. – 29. 6 2023   (ne - čt) 

Místo: Autokemp Vítkov-Podhradí 

Program: Dobrovolná cykloturistika, dobrovolné vodáctví a lezectví, turistika jak se komu bude líbit, 
sportovní  společenské aktivity s učiteli - táboráky, grilování a vzpomínání všeho druhu. 
Na kurzu již nebudete mít pozici studenta školy, ale maturanta, či absolventa, takže ................ 

Celková cena: 3400,-Kč (plná penze +, dodatkové služby kempu; vodácký, lezecký a sportovní materiál, doprovodný 
vozový park, občerstvení, tábornické speciality, tábornické příslušenství a potřeby, vstupy, servis, 
veškeré kempové zápůjčky, případně hromadná přeprava osob a věcí.   

Uzávěrka 
přihlášek   + 
úhrada zálohy 

podepsaná závazná přihláška + záloha ve výši 1700,-Kč - nejpozději do 7. října  2022 (možno uhradit i 
celou částku 3400,-Kč). Platba na účet turistického kurzu:  5522979319/0800   v. s.  4062023. Do zprávy 
pro příjemce uveď kurz č. 4,  příjmení, třídu účastníka,  možno hradit i v hotovosti                                                             
Na pozdější přihlášky a platby nebude škola ani provozovatel brát zřetel! U maturantů lze kurz                    
do 31. března zrušit bez storna. Doplatek do 15. května 2023  

Stravování Zajištěna celodenní strava ++ v kempu i mimo kemp + tábornická strava a speciality každý den v ceně 

Web školy Tento manuál je umístěn na webu školy / info pro studenty / adapt. spor. kurzy školy 2023 
 

 

-----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------ 

 
Závazná přihláška/   na turistický kurz   /  ZAKROUŽKUJ VOLBU 

 

Sportovně turistický kurz Vítkov - STK ANO - NE 

Jméno a příjmení studenta -  /HULKOVÝM/  

Třída  /zakroužkuj svoji třídu/ PG4             SI4            PS4 

Podpis zletilého maturanta  


