
Přihláška na adaptační kurz 4. - 6. 9. 2015, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Jméno a příjmení žáka: ............................................................................................................, datum nar.: .........................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Telefon na rodiče / zákonného zástupce: .............................................................. 

Trpí Vaše dítě nějakou alergií? Pokud ano, jakou? Popište prosím příznaky, léky (včetně dávkování) a 

zajistěte, že je bude mít dítě sebou. ......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Trpí Vaše dítě jiným onemocněním, které by měl zdravotník kurzu znát? ...........................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Dne: ............................................................  podpis zákonného zástupce: ...............................................................................

Prohlášení o bezinfekčnosti Nesmí být starší jednoho dne!

Prohlašuji, že se můj syn / dcera ......................................................................................................., nar.: ........................................................
v posledních měsících nesetkal/a s infekční chorobou a že je plně způsobilý/á zúčastnit se kurzu.

Dne: ............................................................  podpis zákonného zástupce: ...............................................................................





M2M, o. s.  /  Jiráskova 992, 763 61  Napajedla  /  http://m2m.cz  /  m2m@m2m.cz

Vážení rodiče,  
M2M, o. s ve spolupráci s Gymnáziem, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, pořádají pro žáky prvních ročníků 
vyššího gymnázia adaptační kurz, jehož cílem je nabídnout žákům možnost sblížit se se svými novými 
spolužáky i třídními učiteli ještě před zahájením výuky.
Absolvování kurzu též vede ke snížení rizika výskytu šikany, záškoláctví, experimentů s návykovými 
látkami a jiného rizikového chování. Účast Vašeho syna / dcery na této akci velmi doporučujeme.

 »Kdy: pátek 4. září 2015 (sraz ve 14:00) – neděle 6. září 2015 (do cca 16:00)

 »Kde: Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70  Brno 2

 »S sebou: svačinu na pátek; spací pytel; karimatku; šátek; přezůvky; sportovní oblečení; 
oblečení do deště; hygienické potřeby; platný průkaz pojištěnce, užívané léky; 
vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti

 »Cena: 450 Kč

V rámci kurzu je zajištěna strava (počínaje páteční večeří), nocleh v prostorách školy (toto je součástí 
celkové koncepce kurzu), zdravotník a školení lektoři.

Přihlášku na kurz zašlete na adresu brychta@m2m.cz nejpozději do 31. 7. 2015.
Má-li Vaše dítě nějakou dietu (bezlepkovou, bezmasou), napište nám o tom do mailu také. Děkujeme.
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