Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G.
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA / ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍRODOVĚDNĚ – GEOGRAFICKÉ PRAKTIKUM
DO TANZANIE
TERMÍN: odlet v neděli 25. 3. 2018 – přílet neděle 8. 4. 2018
Jméno účastníka praktika: _____________________________________________________________
Datum narození účastníka: ____________________________________________________________
Státní příslušnost: ___________________________________________________________________
Telefonní číslo na účastníka praktika: ____________________________________________________
Jméno zákonného zástupce (není-li účastník praktika plnoletý):
__________________________________________________________________________________
Kontakt na zákonného zástupce (email a telefon): __________________________________________

Souhlasím, podepíši a předložím:
-

-

-

-

tuto závaznou přihlášku a uhradím zálohu ve výši 10.000,- CZK do 31. 5. 2017 – jsem si
vědom, že v případě neúčasti studenta je potřeba si nalézt za sebe náhradníka, který
následně uhradí 10 000,- CZK neúčastnícímu se studentovi. V případě, že náhradníka
nenalezne, záloha 10 000,- propadá
účastník praktika bude mít platné cestovní doklady dle legislativy pro pobyt v Tanzanii –
platnost cestovních dokladů ještě půl roku po odcestování z Tanzanie – platnost nejméně do
8. 10. 2018, plus vízum (zajistí se hromadně)
potvrzení o realizovaném očkování doporučeném pro pobyt v Tanzanii nejpozději do 1. 3.
2018 – očkovací pas
kopii uzavřeného pojištění odpovědnosti za škodu, kterou mohou vaše děti spáchat během
pobytu v Tanzanii při nerespektování pravidel stanovených vyučujícími, vedoucím exkurze
či zástupcem pobytového zařízení či dopravní společnosti
cestovní pojištění s léčebnými výlohami bude uzavíráno hromadně
potvrzení od dětského lékaře, že je žák způsobilý k cestě do Tanzanie do 1. 3. 2018
bezinfekčnost před odletem 25. 3. 2018
souhlas se způsobem dopravy, stravováním a ubytováním
informace o nutném vybavení na cestu a jsem si vědom toho, že při nedodržení této
výbavy, není možné ze strany doprovázejících osob zajistit bezpečí žáků
souhlas s aplikací nezbytných léků na doporučení doprovázejícího lékaře a souhlas
s převozem svého dítěte do nemocnice či k lékařskému ošetření
plnou moc k zastupování svého dítěte u lékaře pro vedoucí zájezdu
souhlas s „krizovým plánem“ – tj. postup řešení krizových situací (především zdravotních či
bezpečnostních) - upřesní se v září 2017
beru na vědomí a souhlasím s rozdělením kompetencí jednotlivých doprovázejících osob
(včetně jejich vzájemné zastupitelnosti) – upřesní se v září 2017
rodič a žák podepíší řád praktika a berou na vědomí, že při jeho nedodržení, nenese
vedoucí zájezdu zodpovědnost za zdraví a život žáků
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seznam všech rizik cesty, se kterými bude takto prokazatelně seznámen
seznam rizik bude obsahovat situace, které mohou během cesty nastat a kterým není
možné ze strany vedoucí zájezdu či školy zabránit; rodič tato rizika bere na vědomí a škola
či vedoucí zájezdu za ně nenese zodpovědnost

Zdravotní rizika, kterým lze předcházet účinným očkováním:
Povinná očkování:
- Žlutá zimnice, Žloutenka typu A, Žloutenka typu B, Břišní tyfus, Tetanus
- + pravidelná očkování tetanus, záškrt, spalničky, příušnice
Zdravotní rizika cesty, kterým lze předcházet omezeně, při dodržování všech pokynů
doprovázejících zdravotníků a řádu praktika
- Malárie – doporučuje se profylaxe a používání repelentů
- Infekce přenášené členovci (např. dengue, chikungunya apod.)
- Spavá nemoc, Úplavice
Bezpečnostní rizika
- výskyt kapsářů, v současné době minimální hrozba teroristického útoku
- kontrola dopravců, s kterými se budeme přepravovat
Zpracování osobních údajů
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních dat uděluji tímto Gymnáziu
Thomase Manna dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel přírodovědněgeografického praktika do Tanzanie.
Prohlášení odpovědnosti za škody
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí výše uvedený účastník praktika
po dobu přírodovědně – geografického praktika, případně na vybavení letadel, autobusů a
ubytováních. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji škodu
uhradit. Jsem si vědom/a, a akceptuji doporučení nebrat si s sebou cennosti, vzhledem k tomu, že se
budeme účastnit celodenního programu mimo ubytování. Za ztrátu cenností nenese vedoucí zájezdu
ani pedagogický dozor odpovědnost.

Podpis účastníka praktika

Podpis matky účastníka praktika

Podpis otce účastníka praktika

