
 

              Přihláška a pokyny k výletu 
             do EUROPAPARKU  8.5.2023 

 
       Odjezd - 7.5.2023 - noc ze NE na PO ve 23:45 z Ostrova Náměstí nebo v 00:00 z K.Varů z Terminálu. 

Prosím o dodržení časů. V případě zmeškání odjezdu autobusu výlet bez náhrady propadá. 
 

       Plánovaný návrat z Německa – PONDĚLÍ 8.5.2023 - kolem půlnoci – vystoupit bude možné na Terminálu nebo na Náměstí.  
   (příp. na trase autobusu zpět – MOL Pomezí nebo OMV Sokolov – je nutné ale vyplnit níže). 

 

Pojďme po koronavirové pauze oprášit tradici a vyražme opět do jednoho z největších zábavních parků v Evropě – EUROPA-PARKu u 
německého městečka Rust. Patří mezi 10 nejlepších zábavních parků světa (dle magazínu Forbes), je rozdělen tematicky podle evropských 
zemí a nabízí více než 100 atrakcí – několik horských drah (krom jiného tu největší a nejrychlejší v Evropě, úžasnou katapultovací dráhu 
s loopingem, dřevěnou dráhu Wodan), vodní atrakce, rytířské souboje a jiné show, 4D kino atd. – více www.europapark.de  

 

Pro cestu využijeme náš státní svátek, v Německu běžný pracovní den - mohlo by tam být méně návštěvníků. Odjezd je plánován na noc 
z neděle na pondělí, návrat kolem příští půlnoci (velice závisí na aktuálním stavu dopravy). Cestou zpátky se dá v autobuse samozřejmě spát 
a účastí na výletu NELZE omlouvat případnou neúčast na úterním vyučování. 

 

Žáci se budou po parku pohybovat individuálně v nahlášených skupinách (bez ped.dozoru). O bezpečnost na všech atrakcích 
se stará odborný personál. Všichni jsou povinni chovat se zodpovědně a důsledně respektovat všechny instrukce a nařízení 
zaměstnanců parku. Kontakt na ped. dozor v době výletu - 00420 731 683 325. 

 

UPOZORNĚNÍ: Za špatného počasí může být cíl flexib. nahrazen podobným Heideparkem na severu SRN (cena je stejná). 
 

Abychom neumřeli hlady, musíme se o sebe postarat. Je tedy třeba mít s sebou svačinu na celý den (včetně pití), případně dostatečné 
kapesné na občerstvení na místě.  

 

V celkové ceně 1800,- je zahrnuta doprava i celodenní vstupné do EuropaParku (včetně všech atrakcí; na místě už není třeba nic 
platit; samotné běžné vstupné je 58EUR). Účastníci budou také pojištěni (cestovní + pojištění odpovědnosti). Přihlášky s penězi je 
možné přijímat pouze do naplnění míst v autobuse. V případě velkého zájmu mají přednost studenti SPŠ Ostrov. 

Berte prosím na vědomí, že cena je rozpočítaná na PLNÝ autobus. V případě odřeknutí nebo neabsolvování výletu z jakéhokoliv důvodu (včetně 
náhlé nemoci) je možné vrátit pouze zhruba polovinu zaplacené částky. Případného náhradníka je možné za určitých okolností vzít, ale je nutné to 
dopředu domluvit – např. mailem přes  biskup@spsostrov.cz . 

Vyhrazuji si právo nebrat s sebou žáky s kázeňskými problémy a bez náhrady vykázat z výletu osoby pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 

Tento výlet je školní akcí. Proto se během ní na všechny účastníky výletu vztahuje školní řád. Účastníkům je tedy zakázáno 
kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek. Jsou povinni respektovat určená pravidla a vždy být včas na místě 

stanovených srazů. Účastníci výletu jsou povinni nechat jakékoliv náznaky zbraní či drog doma. Bude-li kdokoliv zadržen na 
hranicích kvůli převozu nepovolených věcí, musí být vyloučen z výletu, ponechán na hranicích a rodiče jsou povinni si ho tam 

vyzvednout (je třeba dodržet časový plán). 
 

Nezapomenout zejména: 
Doklady – platný občanský průkaz nebo cestovní pas, Průkaz pojištěnce – zkontrolujte prosím platnost dokladů! 
Vhodné oblečení - i pro případ nepříznivého počasí 
Vhodnou obuv - na některé atrakce je zakázán vstup ve volné obuvi, nejlépe tedy pevné boty nebo sandály s pevnou patou 
V případě potřeby léky. 
Dále je doporučeno mít s sebou: 
Malou deku na přikrytí do autobusu, svačinu včetně pití, menší kapesné na drobnosti, nepropustný sáček na případnou nevolnost  
              
         S pozdravem    Mgr. M. Biskup 

---------------------------------------------------------- Zde odstřihnout a spolu s platbou odevzdat  ------------------------------------------------------------ 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ (účastníka výletu): ___________________________________________________ 
 

Datum narození:         _____________________________ Rodné číslo:                _____________________________ 

Zdravotní pojišťovna: ____________  Třída:__________ Uváděné údaje jsou nutné k evidenci účastníků, možnému kontaktování v případě potřeby a 
k pojištění. Kromě zdravotní pojišťovny nejsou předávány dále. 

 

Číslo mob.telefonu účastníka: __________________________     E-mail účastníka: ________________________________________ 
 

Mob. telefon na rodiče žáka/žákyně (osobu blízkou): _________________________________  (pro případ nouze - platí i pro plnoleté) 
 

Syn/dcera má tyto zdravotní obtíže: _________________________________________________________ 
(pro jiná důležitá sdělení (např.ohledně zdrav.stavu) použijte prosím zadní stranu tohoto papíru) 
 

Nástup do autobusu (prosím vyberte):     

 Ostrov - Náměstí         

  Karlovy Vary – Terminál  
 
 

Výstup jinde na trase:____________________________________ 

   Četl/četla jsem pokyny a beru je na vědomí: 

 
_________________________________ 

PODPIS ŽÁKA 
 
_________________________________ 

              PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE 


