Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o.
Bystřická 275/27, Dubí u Teplic
417 03 Česká republika
Obor vzdělání: 79-41-K81, Tel./Fax: 417 530732, MT: 603 83 94 22, e-mail: gymdubi@volny.cz, www.gymdubi.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12047
IČO 25018248, DIČ 210 – 25018248, nejsme plátci DPH

V Dubí dne 4. 8. 2017
Vyřizuje/telefon:
Telefon:
Email:

Mgr. Bc. Jaroslava Turková
417530732, 603839422
gymdubi@volny.cz
Teambuilding - adaptační kurz Mikulov, informace a přihláška
Horská chata Mikuláška, Mikulov 118, Krušné hory
6. – 8. 9. 2017 (středa až pátek)
Heslo: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody“

Dne 6. 9. 2017 středa:
Dne 8. 9. 2017 pátek:

sraz u horské chaty Mikuláška v 16:00 hodin,
ukončení akce u horské chaty Mikuláška v 15:00 hodin

Horské chata Mikuláška – více na http://www.mikulaska.cz/cs/stranka/2/o-nas.htm
Trasa: Z Teplic směr Dubí, Cínovec E55, v Dubí odbočka (druhý kruhový objezd) vlevo na silnici č. 17 - směr
Litvínov, cca 4,5 km, odbočka vpravo - směr Moldava, Mikulov. Stoupáním přes obec Mikulov stále nahoru,
první odbočka vpravo u autobusové zastávky směr Cínovec. Po 800 metrech cíl.
Rodiče se mohou domluvit a po dohodě odvést své děti na místo konání společně autem/vytíženost auta,
objednávka autobusu by kurz zbytečně prodražila
Vzdálenost Dubí – Mikulov 12 km, doba jízdy 10 – 15 minut
Cena:
V ceně:
Úhrada:

970,- Kč (ubytování, plná penze, 6. 9. 2017 začínáme večeří a 8. 9. 2017 končíme obědem)
ubytování, plná penze, vstupné do štoly Lehnschafter, trasa A
záloha: 500,-Kč uhradit nejpozději do 1. 9. 2017 do pokladny školy u paní hospodářky nebo na účet
školy 715350207/0100 KB, variabilní symbol – kmenové číslo dítěte, které je uvedeno na smlouvě
Doplatek: 470 Kč uhradit do 30. 9. 2017
Teambuilding - program na třech pilířích „Zážitek – zpětná vazba – nová zkušenost“
- zapeklité úkoly a hry,
- týmové spolupráce a komunikace,
- vznik nových a prohloubení stávajících sociálních vztahů, vazeb,
- vzájemná důvěra.

Součástí programu budou komunikační, koordinační, sportovní a společenské hry aj. překvapení.
prohlídka a „bojová hra“ ve štole Lehnschafter
více na http://www.stolamikulov.cz/
Níže přihláška (na druhé stránce) odevzdej/odešli naskenované, poštou školy do 25. 8. 2017
Odevzdej/odešli naskenované nebo poštou do kanceláře školy
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Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ – TEAMBUILDING MIKULOV
ve dnech 6. - 8. 9. 2017
Souhlasím s podmínkami adaptačního kurzu a závazně přihlašuji:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ ŽÁKA:
Třída:
TELEF. KONTAKT NA RODIČE/ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:
PODPIS ZLETILÉHO ŹÁKA, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

Zdravotní dotazník
Vyplní zákonný zástupce nezletilého žáky, nebo zletilý žák:
v dotazníku zakroužkujte vybrané tvrzení a doplňte a případně podrobněji popište potřebné zdravotní údaje.
1. Užívá Vaše dítě (resp. užíváte) opakovaně nějaké léky?
Název léku
jak často a kolik
____

2. Je Vaše dítě (jste) alergik?
Na kterou látku?
obvyklá reakce

Ano / Ne
bude (budete) je mít s sebou?

je nutné použít léky?

3. Drží Vaše dítě (držíte) nějakou dietu ze zdravotních důvodů?

jaké?

Ano / Ne
má (máte) s sebou vlastní léky?

Ano / Ne

Jakou?
Jaké druhy potravin jsou závadné:
___________________________________________________________________________
4. Má Vaše dítě (máte) nějaké jiné zdravotní problémy?
Ano / Ne
Jaké, popište slovně.

V případě potřeby či nedostatku místa doplňte další sdělení na další stranu dotazníků. Vyplnění a odevzdání
dotazníku s podpisem zákonného zástupce nezletilého žáka, resp. zletilého žáka je podmínkou účasti na
adaptačním kurzu. Svým podpisem stvrzuji, že jsem zdravotní dotazník vyplnil pravdivě a úplně a že jsem
všemu porozuměl, včetně zdravotní problematiky. Souhlasím s podmínkami adaptačního kurzu v Mikulově ve
výše uvedeném období.
Datum:
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka/zletilého žáka:
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