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Kurz pobytu v přírodě - KPPE 
 

Povinný kurz určený pro studenty navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2.stupeň ZŠ 
 

Termín:  25.5. – 31.5. 2019 
 

Místo konání: Stráž pod Ralskem 
 

Cena: 3600,- Kč (úhrada převodem – nutno uhradit do 15.3.!!) 

  

Ubytování: Penzion Uran, Revoluční 196, 471 27  Stráž pod Ralskem - v chatkách/penzionu 

(ložní prádlo v ceně) 
 

Stravování: V penzionu - plná penze, začíná se večeří 25.5. 
 

Zahájení: Sraz v sobotu 25.5. 2018 v 17.00 v penzionu Uran   

 

Ukončení: V pátek  31.5. 2019 cca ve 13 hod. 
 

Program: Kurz je zaměřen na pohybové aktivity spojené s pobytem v přírodě (cykloturistika, 

orientaci v terénu, kanoistika, hry a cvičení v přírodě - brennbal, cube, lanové 

aktivity). 

Výstroj a výzbroj: Kolo (vhodné je horské nebo trekingové), povinně cyklistickou přilbu, brýle, láhev, 

hustilku, lepení a nářadí, náhradní díly, zámek, hadr. Kolo je třeba mít seřízené!!!  

Sportovní oblečení (pro chladné a deštivé počasí), sportovní obuv (včetně obuvi do 

lodi), plavky, šátek, malý batůžek nebo ledvinka, baterka, psací potřeby, 

poznámkový blok, příp. hudební nástroj, OP, kartu zdravotního pojištění, popř. léky 

(zejm. alergici), přezůvky pro vstup do budovy.  
 

Zápočet:  Podmínkou zápočtu je absolvování kurzu v plném rozsahu. Náhradní plnění není 

   možné. 
 

Přihlášky:    Elektronicky na webové stránce KTV (http://asc.tul.cz/kurzy/). 
 

Ukončení přihlášek:  Do 15. 3. 2019 – včetně uhrazení plné ceny kurzu 
 

Storno podmínky: V případě, že se přihlášený účastník kurzu odhlásí do 19.4. , bude mu účtován 

stornopoplatek ve výši 50 % z celkové ceny kurzu. V případě, že přihlášený účastník 

kurzu nenastoupí a neodhlásí se z kurzu do 19.4. , bude mu účtován stornopoplatek 

ve výši 100 % z celkové ceny kurzu. 

  Požadavek na zrušení účasti na kurzu musíte zaslat písemně (mail: 

sona.horinkova@tul.cz, kopie petr.jerabek@tul.cz). Dnem zrušení se rozumí den 

doručení na KTV. Stornovací poplatky nebudete muset platit, pokud za sebe získáte 

náhradu. 
 

   Studentům je doporučeno dle vlastního uvážení uzavřít úrazové připojištění.  
 

Mgr. Petr Jeřábek Ph.D.  

vedoucí kurzu  

(petr.jerabek@tul.cz) 
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