
 

               

Sportovně - turistický kurz  č.1 - třída  1DB 
 

Termín:  čtvrtek 18. května 2023  -  úterý   23. května 2023 

Místo konání:  Berounka, kemp  Višňová u Křivoklátu 

Účastníci:    žákyně DS oboru vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ 

Přihlášky :   

1. Závazné přihlášky  do 30. dubna  2023 

2. Přihláška je na www.spgsberoun.cz  (zaslat na e-mail – ladislav.sima@seznam.cz nebo 

odevzdat při  konzultacích). 

Program:  Vodácký výcvik, pěší turistika, cykloturistika, sportovní hry, drobné hry, 

tábornické  dovednosti, zdravotnická příprava, topografie a orientace v terénu, přednášky. 

 

Cena a platba:  Cena  kurzu   2 900,-   (plná penze, ubytování, doprava) 

Platba:        Při příjezdu na kurz           

  

Další informace  Ladislav  Šíma       mobil 728 181 650 

 

V Berouně  20. března  2023                                                              Mgr. Ladislav  Šíma 

                                                                                                                     vedoucí kurzu 



           

Sportovně - turistický kurz  č.2 - třída  1DA 
 

Termín:  čtvrtek 18. května 2023  -  úterý   23. května 2023 

Místo konání:  Berounka, kemp  Višňová u Křivoklátu 

Účastníci:    žákyně DS oboru vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ 

Přihlášky :   

1. Závazné přihlášky  do 30. dubna  2023 

2. Přihláška je na www.spgsberoun.cz  (zaslat na e-mail – ladislav.sima@seznam.cz nebo 

odevzdat při  konzultacích). 

Program:  Vodácký výcvik, pěší turistika, cykloturistika, sportovní hry, drobné hry, 

tábornické  dovednosti, zdravotnická příprava, topografie a orientace v terénu, přednášky. 

 

Cena a platba:  Cena  kurzu   2 900,-   (plná penze, ubytování, doprava) 

 

Platba:        Při příjezdu na kurz           

  

Další informace  Ladislav  Šíma         mobil 728 181 650 

 

V Berouně  20. března  2023                                                              Mgr. Ladislav  Šíma 

                                                                                                                     vedoucí kurzu 



               

Sportovně - turistický kurz  č. 3 - třída  1DC 
 

Termín:  středa 24. května  2023  -  pondělí   29. května 2023 

Místo konání:  Berounka, kemp  Višňová u Křivoklátu 

Účastníci:    žákyně DS oboru vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ 

Přihlášky :   

1. Závazné přihlášky  do 30. dubna  2023 

2. Přihláška je na www.spgsberoun.cz  (zaslat na e-mail – ladislav.sima@seznam.cz nebo 

odevzdat při  konzultacích). 

Program:  Vodácký výcvik, pěší turistika, cykloturistika, sportovní hry, drobné hry, 

tábornické  dovednosti, zdravotnická příprava, topografie a orientace v terénu, přednášky. 

 

Cena a platba:  Cena  kurzu   2 900,-   (plná penze, ubytování, doprava) 

 

Platba:        Při příjezdu na kurz           

  

Další informace  Ladislav  Šíma        mobil 728 181 650 

 

V Berouně  20. března  2023                                                              Mgr. Ladislav  Šíma 

                                                                                                                     vedoucí kurzu 



 

               

Sportovně - turistický kurz  č.4 - třída  2DD 
 

Termín:  středa 24. května  2023  -  pondělí   29. května 2023  

Místo konání:  Berounka, kemp  Višňová u Křivoklátu 

Účastníci:    žákyně DS oboru vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ 

Přihlášky :   

1. Závazné přihlášky  do 30. dubna  2023 

2. Přihláška je na www.spgsberoun.cz  (zaslat na e-mail – ladislav.sima@seznam.cz nebo 

odevzdat při  konzultacích). 

Program:  Vodácký výcvik, pěší turistika, cykloturistika, sportovní hry, drobné hry, 

tábornické  dovednosti, zdravotnická příprava, topografie a orientace v terénu, přednášky. 

 

Cena a platba:  Cena  kurzu   2 900,-   (plná penze, ubytování, doprava) 

Platba:        Při příjezdu na kurz           

  

Další informace  Ladislav  Šíma        mobil 728 181 650 

 

V Berouně  20. března  2023                                                              Mgr. Ladislav  Šíma 

                                                                                                                     vedoucí kurzu 



               
 

 

 

 

     

 

 

  

                     

                                  Přihláška  

 
Přihlašuji se závazně na  turistický kurz, který se uskuteční v květnu 2023 na Berounce a  

zavazuji se zaplatit cenu  kurzu ve výši  ………. . 

 

Jméno Příjmení Třída Poznámka 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo  kurzu Termín 

  

 

 

 

 

 

Datum   ……………………                                ……………………………… 

                                                                                              Podpis 


