ADAPTAČNÍ KURZ
Vážení rodiče,
v školním roce 2013/2014 chystáme pro žáky 6. třídy adaptační kurz, který bude sloužit ke
stmelení skupiny žáků tohoto ročníku, k posílení celého kolektivu a odstranění případných
nežádoucích jevů.
Termín: 5. – 6. 9. 2013
Místo: rekreační a sportovní středisko CHATA POD VĚŽÍ, Olomouc – Lošov
Areál je dokonale uzpůsoben pro potřeby adaptačního kurzu, v těsné blízkosti je les,
louky i rybník.
Program:
1. den: přesun autobusem do místa pobytu, ubytování, návštěva ZOO Olomouc, hry
zaměřené na seznámení celé skupiny, večerní posezení u ohně
2. den: pohybové hry, úklid chatek, cesta zpět do Tršic.
Cena: 300 Kč
Cena zahrnuje – ubytování ve 4 místných chatkách a stravu.
Dopravu hradí SRPŠ, vstup do ZOO- volný na základě sponzorství – fenek.
Odjezd 5. 9. 2013 z Tršic 8:15, předpokládaný návrat 6. 9. 2013 kolem 14. hod. Přihlášku na
adaptační kurz je nutné odevzdat 3. 9. 2013, potvrzení o bezinfekčnosti v den odjezdu. Prosím
rodiče, kteří vědí, že se jejich dítě určitě nezúčastní adaptačního kurzu, aby mi dali vědět na
email: lenka.brlikova@seznam.cz, z důvodu objednání ubytování apod.
Děkuji třídní učitelka Mgr. Lenka Brlíková

S sebou:


kapesné (v areálu drobné občerstvení), pláštěnka, baterka, láhev na pití, repelent



sportovní oblečení, pevnou obuv



spacák, opalovací krém, sešit, tužka, ostatní dle uvážení



oběd na 1. den ( popř. peníze na nákup oběda v ZOO)

PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ

Tímto přihlašuji mého syna (dceru)_______________________________________________
na adaptační kurz v termínu od 5. 9. 2013 do 6. 9. 2013.
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa,
datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastnický
poplatek 300 Kč zaplatím do 5. 9. 2013.
Jsem si vědom (a) toho, že na adaptační kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by
mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Při odjezdu na adaptační kurz odevzdám
- (kopii) průkazu zdravotní pojišťovny
- potvrzení o bezinfekčnosti
- léky, které dítě pravidelně užívá
(uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V …………………… dne ………………………..

_____________________
zákonný zástupce žáka

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (bezinfekčnost)
Prohlašuji, že dítě ……………………………………………………………………………….
nar.: ………………… bydliště …………………………………………………………... je
schopno zúčastnit se adaptačního kurzu v termínu od 5. 9. do 6. 9. 2013.
Současně prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo
průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na kurz dítě nepřišlo do styku s fyzickou
osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno
karanténní opatření.
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V ………………………. dne………………….
..............…………………………
podpis zákonných zástupců dítěte

