Přihláška na Letní školu Aplikované fyziky 2015
Termín letní školy: 28. – 30. 5. 2015, VŠB-TU Ostrava
Plánovaný začátek ve čtvrtek 28. 5. v 10 hodin, plánovaný konec v sobotu 30. 5. ve 13.30 hodin
(sobotní program je určen finalistům soutěže Aplikovaný fyzik – pro ostatní končí snídaní).
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………….……………..………...
Datum narození:………………………………………………………………….…..….....….…..….....……..
Číslo na mobil (který bude mít účastník na LŠ při sobě): ………….......................…………….…..
Bydliště účastníka: …….…..…………………………………….….…………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………...………………………

Střední škola: …………………………………………………………………………………………..…...….
Následující údaje o zákonném zástupci se vyplňují pouze v případě nezletilého účastníka
Jméno a příjmení zákonného zástupce (ZZ): …………………………………………………………
Bydliště ZZ (je-li jiné, než účastníka): …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………

Kontakt na ZZ (e-mail, telefon): …………………………………………………….……….……….
Průběh Letní školy bude průběžně dokumentován (fotografie, případně reportáž). Z tohoto
důvodu Vás prosíme o souhlas s pořizováním fotografií a zvukových a obrazových záznamů
účastníka.
Souhlasím s pořizováním a zpracováním podobizen, obrazových snímků, obrazových
a zvukových záznamů svých (účastník), příp. své dcery/svého syna (zákonný zástupce nezletilého
účastníka) v rámci realizace Letní školy Aplikované fyziky 2015. Tento souhlas uděluji Vysoké
škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.
V…………………………...……… dne .......................................
Podpis účastníka: ……………………
Podpis zákonného zástupce (nezletilého účastníka): ……………………

Zlepši si techniku
CZ 1.07/2.3.00/45.0021

Abyste si Letní školu co nejlépe užili, prosíme Vás o poskytnutí následujících informací

1.

Mám zdravotní nebo dietní omezení, ano/ne, pokud ano, jaká:
o kterých byste měli z důvodu mé
bezpečnosti vědět

2.

Z Letní školy potřebuji odjet o něco Pokud ano, kdy (den,
dříve (ano/ne):
hodina, kdy potřebuji
být uvolněn):

Podpis zákonného
zástupce, potvrzující
jeho souhlas s dřívějším
odjezdem (jen v případě
nezletilého účastníka):

Co bych nejraději navštívil/a při exkurzích mimo areál VŠB-TU Ostrava
Objekt

Chci jej navštívít?
(škála 0 = vůbec ne, až
10 = rozhodně ano)

NKP Důl Michal
Landek Park – hornické muzeum
Expozice U6
(Malý svět techniky)
Velký svět techniky
NKP Dolní Vítkovice (vysoké pece)
Planetárium Ostrava
(nově zrekonstruované)
Mám ještě jiný tip:
Jiné poznámky:

Zlepši si techniku
CZ 1.07/2.3.00/45.0021

Už jsem tam byl/a
(ano/ne)

