Adaptační kurz žáků 1. ročníku Gymnázia Frýdlant nad
Ostravicí – 1. A
Místo:
Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
Ubytování: Tělocvična Gymnázia
Termín:
4. 9. – 5. 9. 2018
Sraz:

4. září (úterý) v 8.00 hod u hlavního vchodu do Gymnázia

Konec:

5. září (středa) ve 14.00 hod na místě srazu

Stravování: žáci si mohou zajistit obědy ve školní jídelně (nutno zakoupit čip se
slevou), mohou využít školní bufet nebo mít vlastní stravu
Přihláška:

vyplněnou přihlášku žáci odevzdají 3. 9. 2018 třídnímu učiteli

Potřebné věci:
-

průkaz pojištěnce (kopie, nalepit do rámečku na prohlášení o bezinfekčnosti)

-

prohlášení o bezinfekčnosti (podpis zákonných zástupců s datem začátku
akce)

-

telefonický kontakt na zákonné zástupce pro případ mimořádného ukončení
kurzu

-

sportovní oblečení (raději starší, které se může ušpinit nebo poškodit)

-

sportovní obuv 2x (raději starší, které se může ušpinit nebo namočit); počítejte s teplým i chladným počasím

-

hygienické potřeby, ručník, osobní léky, spacák

-

pláštěnka, plavky, šátek, psací potřeby

PŘIHLÁŠKA
Adaptační kurz žáků 1. ročníku ( 1. A ) Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
4. - 5. 9. 2018
Jméno a příjmení dítěte:
………………………………………………………………………………………………………………………
………
adresa: ……………………………………………………………
………………………………

datum narození:

e-mail: ……………………………………………………………
…………………………………………

telefon:

…………………………………………..
podpis zákonných zástupců

P R O H L Á Š E N Í zákonných zástupců dítěte
Prohlašujeme, že ošetřující lékař nenařídil našemu dítěti

jméno: ………………………….………………………………… datum narození: ………...…………………
změnu zdravotního režimu (dieta, klid na lůžku aj.), dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota aj.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu v posledních dvou týdnech nenařídil karanténní
opatření. Není nám též známo, že by dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se plánované akce.
Bereme na vědomí, že dítě bude podléhat školnímu řádu a bude povinno řídit se pokyny vedoucích.
Při nedodržení těchto podmínek může být dítě vyloučeno bez náhrady a po telefonické výzvě okamži tě zabezpečíme odvoz dítěte domů. Bereme také na vědomí, že veškeré návštěvy na akci jsou z výchovných a hygienických důvodů z a k á z á n y.
Plně si uvědomujeme právní i finanční důsledky, které by pro nás vyplynuly z uvedení nepravdivých
údajů, ohrožujících zdraví kolektivu dětí. Toto prohlášení ověřujeme s plnou odpovědností svými podpisy.

Dne: …………………..

……………………………………………………
podpisy rodičů nebo zákonných zástupců

