Súkromná základná škola ESPRIT

ŠVP 2017 – PIATROVÁ
Termín: 12. 06. – 16. 06. 2017 (pondelok až piatok)
Miesto: Hotel Junior Piatrová, ulica Karvaša Blahovca, 038 61 Vrútky
Suma: 135 EUR (ubytovanie, doprava, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, pegagogický
dozor v angličtine, animátori).
Hotel Junior Piatrová sa nachádza v rekreačnej oblasti Vrútok pri Martine cca 230 km od
Bratislavy v krásnom tichom prostredí Turčianskej kotliny na úpätí Malej Fatry a 8 km od
lyžiarskych stredísk Martinské Hole a Martinky.
V hoteli je štýlová reštaurácia s ponukou lahodných jedál domácej ale i medzinárodnej kuchyne
(taktiež pre vegetarianov a celiatikov), spoločenská miestnosť s TV, stolný tenis, volejbalové,
tenisové, minifutbalové ihrisko, letná terasa, ohnisko s grilom, detské ihrisko s preliezkami,
trampolínový set, skákacia tyč alebo bedminton.
Ubytovanie: Hotel Junior Piatrová je útulný horský hotel s 2,3,4-lôžkovými izbami. Každá izba
má vlastné príslušenstvo – umývadlo, sprchu, WC. Všetky izby prešli kompletnou rekonštrukciou v
roku 2010 a sú vybavené telefónom, televízorom, WiFi pripojením na internet. Väčšina izieb
disponuje balkónom s krásnym výhľadom do okolia.
Poloha penziónu: GPS súradnice: 49° 7' 11'' N, 18° 53' 19'' E
Prihlášku spolu s úhradou prosíme odovzdať najneskôr do 19. mája 2017 v kancelárii školy.
Návratka: tu odstrihnúť

Záväzná prihláška a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Záväzne prihlasujem moje dieťa __________________________________ trieda ______________
do ŠVP 2017 – Hotel Junior Piatrová, ulica Karvaša Blahovca, 038 61 Vrútky, ktorá sa bude
konať v termíne 12. 06. – 16. 06. 2017 (pondelok až piatok). Suma ŠVP je 135 EUR (ubytovanie,
doprava, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, pegagogický dozor v angličtine, animátori).
Platbu uhradím najneskôr do 19. mája 2017 v kancelárii školy.
súhlasím – nesúhlasím*
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o dôsledkoch súhlasu s účasťou môjho
syna/mojej dcéry (školský poriadok) na akcii v uvedenom termíne.
*(nehodiace sa prečiarknite)
V Bratislave dňa ___________________

______________________________
podpis zákonného zástupcu

