
Výjezd na Vesmír 2016
Výjezd na Vesmír bude i v tomto školním roce zaměřen na realizaci skupinových uměleckých projektů (divadlo, 
film...) a na sjezdové či běžecké lyžování (případně snowboarding).

Základní informace

pořadatel: Gymnázium Přírodní škola, o.p.s

místo: DCŽM   Vesmír, Jedlová 266, 517 91 Deštné v Orlických horách

sraz a odjezd: pondělí 4. ledna 2016 v 8:30 na Hlavním nádraží u knihkupectví Neoluxor 

návrat: pondělí 11. ledna 2016 v 16:43 tamtéž (R 944)

cena: 2.900 Kč

Vybavení

… na cestu: svačina (první společné jídlo bude večeře), vhodné boty (pohory) a oblečení – půjdeme několik 
kilometrů (batohy a lyže budou odvezeny od vlaku autem);

… pro pohyb venku: oblečení úměrné klimatickým podmínkám – nezapomenout náhradní čepici, rukavice, v případě 
slunečného počasí krém proti UV záření a sluneční brýle;

… pro pobyt vevnitř: přezůvky, psací a kreslící potřeby, věci na učení dle rozvrhu (bude upřesněno), index, šátek, 
spacák (karimatka není nutná), baterku (čelovku), hygienické potřeby; v případě zájmu – četbu na volné chvíle, 
stolní a společenské hry, pingpongovou pálku a míčky;

… pro práci na projektech – dle domluvy ve skupině (scénáře, hudební nástroje, kamery, kostýmy…);

… pro sjezdové lyžování a snowboarding: lyže + hole / snowboard, boty, lyžařská přilba (bez ní nebudou studenti 
puštěni na svah), lyžařské brýle, rukavice, teplá bunda a kalhoty;

… pro běžecké lyžování: lyže, hole (dostatetečně velké, jinak je to dřina), oblečení ve vrstvách (vhodné pro aktivní 
pohyb s možností nandavání a sundavání), větrovka, kvalitní čepice a rukavice, malý baťůžek nebo ledvinka, vhodná 
láhev na pití, kdo má možnost – běžecké stoupací a kluzné vosky;

… ostatní: kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), potvrzení o bezinfekčnosti (bude vybíráno na srazu), sjezdaři
aktuální potvrzení o seřízení vázání na hmotnost lyžaře (případně čestné prohlášení – nutné), kapesné.

Lyžování

Pro lyžování jsou vyhrazeny 2 nebo 3 dny (podle množství práce na uměleckých projektech). Nebude probíhat 
výcvik – jde nám o sportovní vyžití. Studenti se dle zájmu o typ aktivity rozdělili do skupin – případné změny je 
třeba si dohodnout dopředu. Studenti primy (Ný) mohou volit pouze mezi sjezdovým a běžeckým lyžováním.

Sjezdové lyžování / snowboarding bude probíhat v skicentru Deštné. Cena skipasu není zahrnuta v ceně pobytu – za 
dva dny činí 890 Kč, za tři dny 1.120 Kč – ale pravděpodobně se nám podaří sjednat ještě slevu.

Běžkaři budou moci vyrazit na „turistickou“ nebo „kondiční“ variantu.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Vítka Novotného (731 107 417) nebo Tomáše Obdržálka (723 630 472).

Prosíme sledujte před odjezdem aktuální informace na webu. Informace o průběhu výjezdu a fotografie najdete na 
Facebooku Přírodní školy www.facebook.com/prirodniskola.

http://vesmir.signaly.cz/
http://www.facebook.com/prirodniskola
http://www.skicentrumdestne.cz/
http://www.prirodniskola.cz/media/files/bezinfekcnost.rtf
http://www.xcsport.cz/delka-bezeckych-holi.html
http://vesmir.signaly.cz/
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