Název projektu:
Registrační číslo projektu:

Integrace ICT a Geologie v ŠVP Gymnázia Nymburk
CZ.1.07/1.1.06/02.0043

Organizační pokyny pro účastníky GEOLOGICKÉHO KURZU sext a 2. ročníku VG
Pořadatel: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce – PK BIO a PK ZEM
Místo: Rokytnice nad Jizerou
Termín: 6XA: 19.- 23.9.2016 6XB: 26.9.- 30.9.2016

2.A: 3.- 7.10.2016

Cena: 2000Kč – zasílejte elektronicky na číslo účtu: 2301003669/2010
variabilní symbol: 19091641
(Specifický symbol identifikující každého žáka lze nalézt v Bakalářích v kolonce
"Evidenční číslo")
Vedoucí akce: 6XA: prof. Soukup 6XB: prof. Hrstka 2.A: prof. Barančík
Ubytování: chaty RSG
Stravování: společné
Doprava: autobusem
Odjezd: sraz účastníků v 8:00 hod. před školou
Návrat: v odpoledních hodinách (bude upřesněno)
S sebou:
kartu pojištěnce, kapesné cca 300Kč, oblečení do pohody i nepohody (do deště - pláštěnka), boty do
terénu (pohorky), batoh do terénu přezůvky, láhev na pití (termoska), psací potřeby, pravítko, sáčky na
vzorky, povlečení, šátek, náhradní oblečení a oblečení do chaty, hygienické potřeby, fotoaparát (kdo má
chuť). Veškeré osobní věci a zavadla, si ponesou studenti samostatně do chaty – doporučujeme zabalit
věci do batohu, ne do tašky.
Veškeré formuláře lze stáhnout na webu naší školy: http://www.gym-nymburk.cz
Před odjezdem každý účastník odevzdá vedoucímu prohlášení rodičů a prohlášení studenta.
Poznámka:
Geologický kurz je součástí školních vzdělávacích plánů Gymnázia Nymburk a je pro studenty sext i
druhého ročníku povinný.
Veškeré absence se řeší s vedoucím kurzu a vedením školy.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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