ADAPTAČNÍ

KURZ

Termín:

I. ročník 5.- 7. září 2018

Místo konání:

Kemp Alegro, Dachova u Hořic v Podkrkonoší
(http://www.kemp-alegro.cz)

Cena:

1 200 Kč (jeden tisíc dvě stě)

Sraz:

12:45

Odjezd:

13:00

Návrat:

14:00 Mělník – Pivovar
(autobusová zastávka – směr Štětí)

S sebou:

sportovní oblečení, pevnou sportovní obuv, plavky, šátek, hygienické
potřeby, ručník, pláštěnku – nepromokavou bundu, psací potřeby,
přezůvky, baterku, elastické obinadlo, polštářkovou náplast na případné
puchýře

Mělník – Pivovar (autobusová zastávka – směr Praha)

NEBRAT cenné věci! Kapesné dle uvážení.
Pro studenty je zajištěna strava (snídaně, oběd, svačina, večeře; pitný režim). Nocleh je
zajištěn ve vícelůžkových chatách. Všechny chaty jsou vybaveny základním nábytkem,
lednicí, letním nábytkem před chatou a lůžkovinami s povlečením. Sociální zařízení je
společné v areálu.
Před odjezdem autobusu student odevzdá třídní profesorce dopisní obálku označenou
svým jménem, zdravotní pojišťovnou a telefonním kontaktem na rodiče. Uvnitř obálky musí
být kartička (příp. fotokopie) zdravotní pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti.
Upozornění:
Pokud nebude mít student kartičku pojišťovny, akce se neúčastní.

Závaznou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 26. 6. 2018 třídní profesorce!
……………………………………..NÁVRATKA…………………………………………
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Závazně přihlašuji svého syna /svou dceru ……………………………………………..,
třída ……. na adaptační kurz ve dnech 5.-7. září 2018.
………………….

………… 2018
………………………………..
podpis rodičů / zákonných zástupců

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že hygienik nenařídil mému synovi / mé dceři ……………………………………
bytem ………………………………………………….. , ani jiným osobám, které s ním / s ní
žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledních
14 kalendářních dnech přišel / přišla do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
Toto prohlášení nesmí být starší než 1 den !
…………………….. …………. 2018

…………………………………………
podpis rodičů / zákonných zástupců

Prohlášení o zdravotní způsobilosti studenta
Prohlašuji, že syn / dcera ………………………………………. je způsobilý/á k účasti
na adaptačním kurzu bez zdravotního omezení.
Je nutné uvést případné závažné skutečnosti o zdravotním stavu studenta, které vyžadují
mimořádnou pozornost:
závažné alergie:
strava:
trvalé užívání léků:
jiné upozornění na:
kontakt:

Prohlášení o odpovědnosti
Beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí můj syn / má dcera v době trvání kurzu
na vybavení rekreačního střediska, popř. na vybavení dopravního prostředku. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného majetku se zavazuji tuto škodu uhradit.
Beru na vědomí, že v případě zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných návykových
látek mým synem (mou dcerou) jej / ji na vlastní náklady po upozornění pedagogickým
dozorem odvezu z adaptačního kurzu.
…………………….. …………. 2018

…………………………………………
podpis rodičů / zákonných zástupců

