
Harmonizační kurz primy (3. – 4. září 2020)  
Žáci mají možnost se zábavnou formou nejen navzájem seznámit v mimoškolním 

prostředí, ale také získají základní informace o formách učení, normách chování, prevenci 
šikany a organizaci výuky na nižším stupni gymnázia. Kromě žáků se akce 
účastní třídní učitelka a metodička prevence.  
Ubytování:  Jcamp, Nové M.p.S., 5. května 1053, v chatkách (skupina děvčat, skupina 
chlapců) 
Strava: plná penze 

S sebou: spacák, přezůvky, náhradní oblečení, pláštěnku, náhradní obuv, věci na spaní, věci 
osobní hygieny, láhev s pitím, šátek, pastelky, blok  
Pokud si žáci primy vezmou s sebou cenné věci (mobil, notebook, fotoaparát apod.) 
zodpovídají si za ně sami!  
Doprava: vlakem ČD, sraz třídy je 3.9 v  8:45 hod. na vlakovém nádraží ve Frýdlantu.  
Odjezd z Frýdlantu: čt 3.9. v 9:06 hod            Příjezd do Nového Města pod Smrkem: 9:31 hod 
Odjezd z N.M.p.S: pá 4.9. v 10:23 hod  Příjezd do Frýdlantu: 10:50 hod           
Náklady se hradí formou zálohy:  
Ubytování a strava:    360,- Kč                  
Jízdné:  15,- Kč  
Případný přeplatek z jízdného zůstane v třídním fondu.   
Za organizaci zodpovídají:  
Mgr. Lucie Müller 

Mgr. Renáta Flecknová  
  

Souhlasím s účastí mého dítěte  ………………………………………………………………na harmonizačním 
kurzu primy GF ve dnech 3. – 4. září 2020. Zálohu v plné výši uhradím do 2. září 2020.  
  
Ve Frýdlantu dne:  …………………………………                     
 …………………………………………………….  

      podpis zákonného zástupce  
  
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte   
Kontaktní mobil rodiče je ……………………………………………………………..  
Trvalé užívání léků: ………………………………………………………………………  
Alergie: ………………………………………………………………………………………..  
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………….  
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky 
akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel atd.) ani nemá karanténní opatření. Není mi též 
známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto 
prohlášení bylo nepravdivé, zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě 
dopustil(a) přestupku.   
  

Prohlášení odpovědnosti za škody  
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání 
harmonizačního kurzu na vybavení rekreačního zařízení, škody při exkurzi, na vybavení 
dopravních prostředků apod.. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného 
zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.     



Datum:                                                                                 Podpis zákonného zástupce:                  


