Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Harmonizační kurs pro kvintu v Harrachově (4. – 5. září 2017)
Studenti mají možnost zábavnou formou začít školní rok kvinty, navzájem se seznámit v
mimoškolním prostředí s novými spolužáky, ale také získají základní informace o
odlišnostech studia a organizaci výuky na vyšším stupni gymnázia. Kromě studentů se akce
účastní třídní profesorka a výchovná poradkyně.
Ubytování: http://www.sklarnaharrachov.cz/hotel.php
Hotel** Sklárna Novosad & syn umístěný přímo v areálu sklárny v Harrachově. Tento hotel
je vhodný pro pobyt školních kolektivů. Jedná se o 2x 2lůžkových, 5x 3lůžkových a 3 x
4lůžkové pokoje, které jsou jednoduše a účelně zařízeny. Pro pokoje je sociální zařízení
(sprcha a WC) na patře. V hotelu je společenská místnost s televizí a satelitem a dvě
kuchyňky se základním vybavením pro vlastní vaření ubytovaných.
Jídlo není během pobytu zajištěno.
Doprava: vlakem ČD nebo autobusem
Program:
1. Návštěva lanového centra Proud Harrachov (program SŠ Dobrodružství)
2. Exkurze do sklárny Novosad (možnost zakoupení jejich výrobků)
S sebou: průkaz pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti a prohlášení odpovědnosti za škody,
osobní věci včetně přezůvek, jídlo a pití
Předpokládané náklady: 660,- Kč (ubytování, doprava, vstupenky)
Zálohu v plné výši předpokládaných nákladů uhraďte nejlépe do 23. června 2017 a K. V. až na
nádraží 4. září. Pokud dítě nebude respektovat stanovená pravidla školního řádu, bude
ohrožovat bezpečnost svou nebo svých spolužáků, může být vyloučeno z harmonizačního
kurzu a tím mu propadá uhrazená záloha v plné výši.
Renáta Flecknová
(třídní učitelka)

Souhlasím s účastí mého dítěte ………………………………………………………………na harmonizačním
kurzu kvinty GF ve dnech 4. – 5. září 2017. Zálohu v plné výši uhradím ve stanoveném termínu.
Ve Frýdlantu dne:…………………………………

…………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
Kontaktní mobil rodiče je ……………………………………………………………..
Trvalé užívání léků: ………………………………………………………
Alergie: …………………………………………………………………..
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky
akutního onemocnění (průjem, teplota, 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:

