
 

 

 

 

 

JARO 2023 

EXPEDICE BANÁT 
Turistický kurz pro žáky II. stupně 

 
 
 
Turisticko poznávací kurz do Rumunského Banátu. V 10 dnech si žáci objeví 

kouzlo nejkrásnějších vesnic Banátu - Rovensko, Gernik, Bigr. Navštíví bývalé 

antracitové doly, termální lázně Baile Herculane, přespí na salaši Znamana, 

a uvidí mnoho dalších krás. Ale hlavně zažijí dobrodružství. 

 

V případě, že dopřejete dětem tento mimořádný turistický zážitek, prosím 

zavolejte či napište Mgr. Petru Lovašovi. (kontakt viz. níže) do 28. 2. 2023, a 

pošlete nazpět písemný souhlas zák. zástupců. 

 

Materiální a morální 

podpora krajanů 

v českých vesnicích a 

české škole v Banátu 

──── 

Termín konání  

19. 5. – 27. 5. 

2023 

10 dní poznávání  

──── 

Cena 7.500,- Kč 

V ceně je zahrnuta doprava 

z ČR a zpět, doprava na místě, 

přeprava batohů, ubytování, 

strava, vstupy do národních 

parků, průvodci 

──── 

Co Vás čeká? 

Denní tůry (tzv. na lehko bez 

batohů) po místních krajinných 

památkách se zkušenými 

průvodci, spaní ve stanech, 

táboráky, výlety k Dunaji, 

banátské hostiny od 

starousedlíků, návštěvy 

místních starousedlíků a také 

místní školy, poznání 

staročeštiny 

WWW.VISITBANAT.COM 

 

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Petra Lovaše, mail: petr.lovas@sszslitvinov.cz, tel.: 604123783 

 

mailto:petr.lovas@sszslitvinov.cz


 

    

   

 Písemný souhlas zákonných zástupců  

 

Souhlasím s účastí mého syna/dcery …………………………………….. datum narození ………………………………………. 

 

Zálohu, 4.000,- Kč zaplaťte nejpozději do 31.3. 2022.  

Zbývající doplatek, 3.500,- Kč zaplaťte do 10. 5. 2023.  

Peníze pošlete na účet školy:  

č.ú.: 104 125 9339/0800, 

 variabilní symbol: rodné číslo žáka,  

zpráva pro příjemce: jméno žáka, Banát 

 

Jsem si vědom/a toho, že na turistický kurz do Banátu nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být 

tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto 

skutečnostech odevzdám před odjezdem. 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zřetel (astma, alergie, tělesné 

omezení, diabetes): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Před odjezdem do Banátu odevzdat vedoucímu kurzu: 

- zdravotní způsobilost 

- průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

- prohlášení zákonných zástupců dítěte - tzv. bezinfekčnost 

- léky, které dítě pravidelně užívá 

 

 

V ……………………………….. dne …………………… 

         ____________________________ 

          Podpis zákonných zástupců 


