SPOLEČNÝ VÍKEND ŠKOLNÍHO EKOPARLAMENTU
A GLOBE TÝMU ZŠ KUNRATICE, PRAHA
Krkonoše 12. – 14. 10. 2012
Vážení rodiče, AHOJ holky a kluci,
v rámci výuky přírodovědných dovedností pořádáme v termínu 12. – 14. 10. 2012 terénní společné
soustředění Školního Ekoparlamentu a GLOBE týmu. Tato akce se uskuteční v oblasti Východních
Krkonoš. Na akci srdečně zveme další členy třídních samospráv od čtvrté třídy.
Náplní naší akce bude:
navázání spolupráce EKO týmu a GLOBE týmu
přírodovědná měření v terénu
výukový program (Ekologické sdružení SEVER)
horská turistika
Ubytování je zajištěno v penzionu Vila Adélka v
Horním Maršově ( www.krkonose-adelka.cz ).
Stravování si zajistíme sami ze společných zásob.
Doprava v relaci Praha – Horní Maršov a zpět
proběhne hromadnou dopravou.
Program a dospělí jsou hrazeni z projektu Pomáháme
školám k úspěchu.
- odjezd v pátek 12.10. sraz 7:15 před školou
- návrat v neděli 14.10. (Praha Černý Most 17:50, ke škole mezi
19:00 a 19:30 h)

Cena akce: 1000,- Kč (uhraďte prosím nejpozději do pátku 5.10. 2012)
Cena zahrnuje: ubytování 2 noci v penzionu (200,- Kč/noc), dopravu, nákup společných surovin na
jídlo.
Platbu proveďte na účet školy 35-8912990277/0100, specifický symbol akce: 201216,
variabilní symbol žáka - viz žákovská knížka. Poplatek můžete uhradit i na pokladně školy.
Na účast Vašeho syna / Vaší dcery se těší:
Mgr. Jan Mazůrek

a

Mgr. Eva Hilčerová

(koordinátor projektu GLOBE a vedoucí akce) (koordinátorka EVVO a Školního parlamentu)

a Ing. Bc. Vít Beran a Jakub Zvěřina
UPOZORNĚNÍ: AKCE NENÍ POVINNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍ VÝUKY

Jedná se o akci podporovanou školou a projektem „Pomáháme školám k úspěchu“ a všichni účastníci budou v pátek 12.10. 2012
omluveni ze školní výuky.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
akce:

SPOLEČNÝ VÍKEND ŠKOLNÍHO EKOPARLAMENTU
A GLOBE TÝMU
Krkonoše 12. – 14. 10. 2012
Termín, místo konání: 12. - 14. 10. 2012, HORNÍ MARŠOV, specifický symbol akce: 201216
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………,Třída: ………………….
Datum narození: ………………………………………..
Prohlašuji, že můj syn, moje dcera nemá žádné zdravotní potíže ani omezení, která by nebyla uvedena v posudku
zdravotní způsobilosti, který jsem předal (a) škole na začátku školního roku.

Akce bude ukončena v neděli v podvečerních hodinách, vyberte (zakroužkujte) prosím místo,
odkud budete za své dítě přebírat zodpovědnost:
a) před školou ZŠ Kunratice
b) stanice metra Metro Budějovická
c) přestupní stanice metra Florenc
d) autobusový terminál Praha – Černý Most

Přihlašuji tímto svého syna / dceru na tuto akci.

V …………………………………dne ………………2011 Podpis rodičů: ………………………………………………

