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Harmonizační dny pro 1.PSL, Česká Lípa 
školní rok 2020/21 

 
Zahájení akce: 2. září 2020 v 8.00 hod. na vlakovém nádraží Česká Lípa 

Ukončení akce: 4. září 2020 v 15.35 hod. na vlakovém nádraží Č. Lípa 
Místo konání: Rekreační středisko Bílý Potok pod Smrkem  
                       (https://www.rsbilypotok.cz/) 

 
Cena:  830,- Kč + doprava (vlak – žák si hradí sám) 

v ceně je zahrnuto ubytování (včetně lůžkovin) a plná 
penze (začíná se a končí obědem) 

                           

Harmonizační dny jsou součástí řádné výuky a jsou pro všechny žáky 
povinné. Případnou absenci je třeba neprodleně nahlásit na tel. číslo 
školy 482 710 016 a následně doložit omluvenkou potvrzenou lékařem. 
 

S sebou: sportovní oblečení (včetně náhradního oblečení), sportovní obuv, 

přezůvky, hygienické potřeby, ručník, věci na spaní, léky k pravidelnému 
užívání, psací potřeby, zavírací špendlík, zápisník, šátek (nutně), sluneční 
brýle, pláštěnku, dobrou náladu, popř. hudební nástroj, chuť poznávat vše 

nové. 
  

Prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) odevzdá žák ráno na srazu. 
V případě nepodepsaného potvrzení není účast na akci možná a žák se 
neprodleně dostaví do školy. Současně se TU dohodne se žákem na dalším 

postupu.  
Požadavek na bezlepkovou dietu je třeba nahlásit TU 1.9.2020. 

 
Mgr. Dana Metelcová, výchovný poradce 
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ         
Prohlašuji tímto, že jsem byl/a  dostatečně informován/a  o 

HARMONIZAČNÍCH  DNECH  a že má dcera/můj syn ………………………… 
…………………………………. ze třídy …………  nejeví známky akutního 

onemocnění (průjem, teplota apod.) a nemá lékařem nařízenou změnu 
režimu nebo karanténní opatření.  
Podmínkou účasti je zaplacení poplatku. V případě neúčasti doloží žák 

svou nepřítomnost potvrzením od lékaře.  
 

Tel. kontakt na zák. zástupce ………………………. (matka/otec) v době konání 
harmonizačních dnů: ……………….  . 
Zdravotní omezení či jiná upozornění: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

V …………………..  dne …………  …………………………………. 
          podpis zákonného zástupce 

https://www.rsbilypotok.cz/
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