LETNÝ CAMP pre študentov EGJAK a študentov 1. ročníka 8ročného štúdia EGJAK- PRIMA v školskom roku 2022/2023
Milí rodičia, milý kamarát!
A je to tu. Prídu noví primania na EGJAK. Chceš byť s nimi skôr než prídu
do školy? Tak sme veľmi radi, že čítaš túto informáciu. A aby si
vedel/vedela, že to nie je stále len o učení a sedení v lavici, chceli by sme Ťa
pozvať na LETNÝ CAMP pre PRIMANOV. Super akcia.
Prečo by si mal určite prísť a čo Ťa tam čaká?...
Bude tam kooooopec zábavy, pesničiek, diskusií, hier, výletov, atrakcií a
športu... ale hlavne budeš mať možnosť spoznať budúcich spolužiakov ešte
skôr, ako si spolu sadnete do školských lavíc v novom školskom roku.
Takže kde, kedy, ako, čo?....
Dátum: odchod 28.8.2022 nedeľa ráno
príchod 31.8. 2022 streda podvečer
Miesto: Veľký Slavkov MMC ICHTHYS
Cena: 100,- eur (v cene je doprava, čerstvý vzduch, čistá
voda, strava, ubytovanie, dobrá nálada a bohatý program)
Bližšie informácie o čase a mieste príchodu a odchodu upresníme
účastníkom LETNÉHO PRIMA CAMPU neskôr elektronickou poštou.
Myslíme si, že nemáš nad čím rozmýšľať. TAK ako sa prihlásiť? Prosíme,
vytlač si prihlášku s informovaným súhlasom (druhá strana dokumentu),
vypísanú a rodičom podpísanú prihlášku doručte osobne na EGJAK,
Škultétyho 10, Košice 040 01, najneskôr do 30.6.2022 alebo čím skôr, tým
lepšie .
!!!! Čestné prehlásenie odovzdávaš až pri nástupe na LETNÝ PRIMA CAMP. !!!!
Zároveň Vás prosíme, aby ste s prihláškou uhradili zálohu alebo celý
poplatok. Záloha: 50,- EUR, alebo 100% ceny teda 100,- EUR za výlet.

Bližšie informácie nájdeš na internetovej adrese školy (https://egjak.sk/).
Taktiež pošleme emailom informácie najneskôr do 20.8.2022.
PRETO VYPLŇTE ČITATEĽNE EMAILOVÝ KONTAKT!!! Ak by ste do
22.8.2022 nedostali podrobné info, kontakujte nás, prosím. Tešíme sa na
Teba 
Ak by ste mali nejaké otázky môžete nás kontaktovať:
Dušan Havrila, vedúci projektu
tel:
0905 155 749 alebo 0902 541 641
email: edukaciaevn@gmail.com

UPOZORNENIE: Storno - Zrušenie prihlášky do 18.8.2022 do 12,00
písomne SMS alebo emailom – máte nárok na vrátenie zálohy.
Po tomto termíne už zálohu nevraciame, nakoľko v danom termíme
musíme nahlásiť počet účastníkov pobytu v zariadení.
Prihlášku odovzdať do

30.6.2022.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA a INFORMOVANÝ SÚHLAS na letný
camp pre študentov prvého ročníka 8. ročného štúdia na EGJAKu
v termíne 28.8.-31.8.2022

Čestné prehlásenie odovzdávate AŽ pri nástupe na LETNÝ CAMP PRIMA
V prípade, že epidemická alebo iné situácia bude vyžadovať aj potvrdenie od
lekára, budeme Vás o tom informovať v informačnom liste pred nástupom na výlet.

(vyplňte paličkovým písmom)

meno a priezvisko dieťaťa:
...........................................................................................................................
adresa (aj PSČ): .............................................................................................
email na dieťa: ................................................................................................
dátum narodenia: ............................
poisťovňa: ..............................
zdravotný stav (alergie, možné bolesti, nepredvídané stavy...):
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Svojím podpisom beriem na vedomie a dávam súhlas na to, že v prípade
nerešpektovania hygienických opatrení, táborového poriadku a programu
bude naše dieťa vylúčené z tábora bez nároku na vrátenie poplatku.

Kontaktné ÚDAJE RODIČA:
meno a priezvisko: .......................................................................................
telefón: ........................................... e-mail: ...................................................
V......................... dátum .....................................
................................
podpis
POZNÁMKY:

Vyplní Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
Prihláška prijatá dňa:
Uhradený poplatok:

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

Podpis:

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

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave
a súhlas so zastupovaním pri akútnom ošetrení.
Prehlasujem na svoju česť, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani
ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu ani osobám žijúcim v spoločnej
domácnosti karanténne opatrenia a nie je mi známe, že v dome
respektíve v byte v ktorom bývam, alebo v jeho okolí sa vyskytlo
v posledných tridsiatich dňoch ochorenie na nákazlivú chorobu
vrátane COVID 19.
Zároveň prehlasujeme, že /uveďte meno a priezvisko a dátum narodenia
dieťaťa/ .................................................................................................. netrpí
žiadnymi zdravotnými ťažkosťami, infekčným ochorením, alebo
chorobou, ktorá by mohla ohroziť jeho/jej zdravie, alebo zdravie
iných ľudí počas cesty a pobytu na LETNOM PRIMA CAMPE v
termíne 28.8. – 31.8. 2022 vo Veľkom Slavkove.
Zároveň dávam súhlas k doprovodu pedagogickému dozoru
v prípade akútneho ošetrenia podľa § 6 ods. 1 zákona 576/2004 Z.z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
V prípade zamlčania dôležitých skutočností som si vedomý /á/
právnych dôsledkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje čestné
prehlásenie nebolo pravdivé..
V ....................... dátum: .................

podpis: .....................................

