PŘIHLÁŠKU VYTISKNĚTE A VYPLNĚNOU ODEVZDEJTE DO KANCELÁŘE ŠKOLY NEBO SVÉMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO 1. 10. 2019

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Noční hudební hra pro děti od 8 let
uzávěrka přihlášek 1. 10. 2019
(Vyplňte a předejte třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy)
Jméno, příjmení a věk: ..................................................................................................
Třída hudební nauky: ....................................................................................................
Jméno pedagoga hlavního oboru: .................................................................................
Telefonický kontakt na zákonného zástupce: ................................................................

Pro rodiče
Mé dítě užívá léky:
ANO /
Pokud používá léky - jaké:

NE

(Nehodící se škrtněte)

……………………………………………………………………………………..
Předpokládá se, že děti přespí po akci ve škole (pod pedagogickým
dozorem).
Z důvodu bezpečnosti není možné pouštět děti po koncertě samotné
domů. Jsem si proto vědom(a), že v případě nesouhlasu s přespáním, dítě
po Koncertě při svíčkách v ZUŠ osobně odvedu.
Souhlasím / nesouhlasím se spaním ve škole.
(nehodící se škrtněte)
Pokud souhlasím s přespáním:
vyzvednu si své dítě v sobotu ráno v 9:00 hodin
mé dítě půjde v sobotu ráno samo domů
Beru na vědomí, že dítě bylo poučeno o zásadách bezpečného chování,
BOZP a PO při této akci.

Podpis rodiče: …………………………………………...

Pro účastníka noční hudební hry:
Každý žák potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s pravidly BOZP na akci
(noční hudební hra) a že je bude dodržovat.
Žáci byli poučeni o možných rizicích, o možnostech vzniku úrazu a zásadách
první pomoci. Žák se chová tak, aby nezranil sebe ani ostatní, každé zranění,
či nevolnost okamžitě hlásí kterémukoliv z přítomných pedagogů,
nepřeceňuje své síly a schopnosti. Žáci nesmějí bez svolení dozoru opustit
školu.
Žáci byli poučeni o vhodném vybavení, stravování a pravidlech přenocování.
Během celé akce se žáci řídí pokyny svých pedagogů a dodržují stanovený
režim.
Při činnostech na veřejných komunikacích žáci dodržují pravidla silničního
provozu. Jednotlivé skupiny se pohybují po chodníku nebo opatrně při
pravém okraji vozovky a dbají pokynů pedagogického dozoru.
Žákům je po celou dobu akce zakázáno zejména:
- pít alkohol a kouřit
- užívat nebezpečné a omamné látky či léky apod.
- manipulovat s rozvody elektřiny ve škole
- provádět neplánované aktivity neschválené pedagogickým dozorem
- opustit vymezený prostor a po večerce vycházet ze školy
Žáci dodržují další předpisy a pravidla (BOZP, PO, vnitřní řád školy), která
upravují provoz ZUŠ. Před akcí budou seznámeni s únikovými východy.
Škody způsobené škole je povinen hradit ten, který je způsobil.
Tato pravidla platí od zahájení akce až po její ukončení. Jejich nedodržení
může mít za následek uplatnění výchovných opatření.

Podpis účastníka noční hudební hry: …………………………………………...

