Výjezdní seminář s matematikou a přírodními vědami - Žihle – říjen 2019
Akce Gymnázia Teplice ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků
Termín: středa 2. října (večer) až neděle 6. října (odpoledne)
Cílová skupina: cca 40 žáků Gymnázia Teplice; věková kategorie 13 – 18 let; žáci se zájmem o M a přírodní vědy;
učitelé M, F (Dvořáková, Krausová, Ševčíková)
Místo: Školicí a výcvikové středisko Žihle, Plzeňský kraj - http://www.svzzihle.cz/cs/rekreacni-pobyty
Hlavní organizátor: RNDr. Věra Ševčíková, Gymnázium Teplice

Vedoucí akce: Mgr. Blanka Dvořáková, Gymnázium Teplice
Zaměření: Matematika a její vztah k přírodním vědám (letos bude více matematiky)
Doprava autobusem od školy (16:00 odjezd).
Program:
 Přednášky externích lektorů z VŠ (matematické, fyzikální a přírodovědné zaměření)
 Přednášky externích lektorů z firem (životní prostředí, strojírenství)
 Praktická cvičení v přírodě
o Matematická a fyzikální cvičení
 Přednášky a cvičení (učitelé GT)
o Úlohy M a F (olympiády a další soutěže)
o Přednášky, které ve škole neuslyšíte (M, F)
 Turnaj v deskových a logických hrách
 Sportovní program (stolní tenis, turistika)

OTOČTE!
 Odstřihněte a odevzdejte:
Přihláška na výjezdní seminář s matematikou a přírodními vědami v Žihli (říjen 2019)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TŘÍDA ŽÁKA/ŽÁKYNĚ___________________________________________________________
SOUHLASY PRO KONÁNÍ SEMINÁŘE (škrtněte, pokud souhlas neudělíte):






Souhlasím s účastí žáka/žákyně na semináři (popis akce výše). Potvrzuji převzetí informací o akci.
Souhlasím s předáním osobních údajů žáka/žákyně (jméno, příjmení a datum narození) organizátorům akcí
(sponzoři, lektoři, poskytovatel ubytování).
Souhlasím s uvedením osobních údajů žáka/žákyně (jméno, příjmení a třída) ve zprávě o akci (brožura Zpráva
o semináři, Ročenka školy, webové stránky školy).
Souhlasím s uveřejněním fotografie žáka/žákyně z aktivity semináře v brožuře Zpráva o semináři.
Souhlasím s uveřejněním fotografie žáka/žákyně z aktivity semináře na webových stránkách školy.

PODPIS žáka/žákyně (od 15 let) nebo zákonného zástupce žáka/žákyně:
_________________________________________________________________________________________
Datum přihlášení:________________
Zálohu převzala: _________________

Tuto část si ponechá žák:
Cena pro žáka činí max. 1500 Kč.
 Strava – 5 krát denně + ubytování 4 dny – cca 1200 Kč
 Kurzovné – 300 Kč (materiály, kopírování)
Ze sponzorského daru bude hrazena doprava, částečně ubytování žáků a kurzovné.
Vyúčtování bude provedeno po skončení akce a případně bude vrácen přeplatek.
Přihlášky odevzdejte některé z organizátorek (Dv, Kr, Šv). Rezervační poplatek činí 1000 Kč (do 20. června) a
doplatek zálohy max. 500 Kč (do 10. září).
Vyplňte spodní část druhé strany, odstřihněte a odevzdejte.

   Nechte si potvrdit zaplacení zálohy:
Potvrzení o převzetí zálohy - výjezdní seminář s matematikou a přírodními vědami v Žihli (říjen 2019)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TŘÍDA ŽÁKA/ŽÁKYNĚ (vyplňte)___________________________________________________

Zálohu ve výši 1000 Kč převzala (podpis učitelky)_______________________________________________
Datum:____________________

