
Všechny cesty vedou na Campanus 
aneb 

na kole do Hostivaře a zpět do školy 
 

Milé děti, milí rodiče a prarodiče, milí kamarádi, 
rádi bychom vás opět pozvali na nejlepší cykloakci, kterou ZŠ Campanus, za finanční podpory MČ 

Praha 11, v letošní sezóně pořádá. Pokud máte chuť si trochu zasportovat, pojeďte s námi. Pokud 

nemáte zájem o cyklistiku, vyrážíme letos i pěšky, do okolí Prahy 11. 

sobota - 15. října 2016 
 

Sraz účastníků: 9, 45 hodin před hlavním vchodem ZŠ Campanus  Start: 10, 00 hod.                      

Cíl:  ZŠ Campanus, vchod k tělocvičnám z ulice Láskova              Konec: kolem 13, 30 hod. 

 
Trasa: Určíme na startu dle počtu a schopností přihlášených. (asi Lanový park Hostivař) 

 

Občerstvení: Po cestě z vlastních zásob, po dojetí do cíle Vás opět něčím překvapíme. 

 

S sebou:  kopii kartičky pojištěnce, kolo bez závad a s výbavou dle vyhlášky MD ČR, cyklistickou helmu (děti 

povinně, bez helmy nejedou), pití, jídlo, vhodné oblečení dle počasí, peníze na vstupné (cca 150 Kč/soba), dobrou 

náladu. 

 

 

Bližší informace: Kateřina Zítková, 774 337 414 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přihláška  - odevzdejte, prosím, do středy 12. 10. 2016 své třídní učitelce  
Přihlašuji níže zapsané osoby na akci ZŠ Campanus (15. 10. 2016, 9, 45 – 13, 30 hod..). Prohlašuji, že všichni 

mnou přihlášení účastníci mají seřízené kolo a cyklistickou výbavu odpovídající platným pokynům MD ČR a ze 

zdravotního hlediska jsou schopni se cyklistické či pěší akce zúčastnit. Dále prohlašuji, že děti uvedené na této 

přihlášce budou po celou dobu akce pod dozorem osoby uvedené pod č. 1 a akce se zúčastní na vlastní nebezpečí. 

 

1. Jméno účastníka:______________________________________________ 

 

2. Jméno účastníka:______________________________________________ 

 

3. Jméno účastníka:______________________________________________ 

 

4. Jméno účastníka:______________________________________________ 

 

5. Jméno účastníka:______________________________________________ 
 

 

Za přihlášené osoby: _____________________________________, podpis: __________________ 

 

Zvolte druh aktivity:         cyklovýlet               x             pěší výlet 

 

Uveďte, prosím, tel. číslo, na kterém budete během trvání akce k zastižení: ___________________ 

Důležitá upozornění pro pořadatele akce (např. info o zdravotním stavu, tel. č. zákonných zástupců aj.) 

napište, prosím, na druhou stranu této přihlášky.  Pokud se akce zúčastní děti bez doprovodu zákonných 

zástupců, napište na druhou stranu této přihlášky, jak si dítě po skončení akce přeberete. 

 

Máme zájem o aktivitu v Lanovém parku Hostivař (pouze cyklisté): 

 

  ANO    X    NE 


