!!!TYTO POKYNY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ POKYNY VÁM
PŘIJDO DO EMAILU CCA TÝDEN PŘED ZAČÁTKEM KURZU!!!

Vážení účastníci turnusu Letní Ambroziády,
Většinu informací už jistě znáte z našich webových stránek. Zde je souhrn toho
nejdůležitějšího, na co byste neměli před příjezdem na AMBROZIÁDU zapomenout.
1) KAM MÁTE PŘIJET
Příjem účastníků bude probíhat v neděli mezi 9:15 a 10:45, na adrese:
konkrétní adresa Vám přijde v pokynech cca týden před nástupem na kurz.
2) DOKUMENTY K PŘÍJEZDU (viz přílohy)
•

Zdravotní karta (lékařské potvrzení) a kopie kartičky zdravotní pojišťovny

Nezapomeňte přivést potvrzení od lékaře (bez něj Vás nemůžeme dle zákona
přijmout!). Buď si u lékaře nechte potvrdit naší zdravotní kartu nebo přivezte potvrzení
na jiném formuláři. Toto potvrzení je platné dva roky a na kurz můžete přivést pouze
kopii. Nezapomeňte také alespoň kopii kartičky zdravotní pojišťovny pro případné
ošetření lékařem.
•

Účastnická karta

V příloze tohoto mailu také najdete čestné prohlášení zákonného zástupce (účastnická
karta). Prosím, abyste si toto prohlášení pozorně přečetli, vytiskli, potřebné kolonky
vyplnili a přivezli s sebou na zahájení Ambroziády.
•

Potvrzení o bezinfekčnosti

Datum tohoto prohlášení musí být shodné s datem příjezdu na turnus!
3) VĚCI S SEBOU
-

Připomínám, že ubytování je ve školních třídách, proto nezapomeňte na spacák,
karimatku, matraci nebo nafukovací lehátko
Oblečení zvolte dle svého uvážení – volné oblečení na uměleckou práci, něco na
diskotéku, něco na ven do tepla i do zimy, plavky, hygienické potřeby atd.
Přibalte také penál a prázdný blok nebo pár papírů
NEDÁVEJTE dětem s sebou rychlovarné konvice a jiné spotřebiče
NEDÁVEJTE dětem také žádné vlastní lékárničky (zdravotník na místě má vše
potřebné)

4) PŘÍJEZD NA AKCI
Prosíme, abyste respektovali časy oficiálního zahájení akce, a dostavili se v
neděli mezi 9:15 a 10:45. Hned v 11:00 začíná pro účastníky program a pozdní
příjezdy by ho velmi komplikovaly.

5) ODBAVENÍ PO PŘÍJEZDU
Vzhledem k tomu, že v neděli potřebujeme během krátké chvíle přijmout hodně
účastníků, prosíme Vás o spolupráci. Vstup bude mít tři fáze:
- U prvního stolu nahlásíte jméno účastníka a budete zkontrolováni v evidenci.
- U druhého stolu se setkáte s naší zdravotnicí – jí prosím odevzdejte veškeré dokumenty
uvedené výše. Dále zdravotnici také předejte léky, které účastník užívá (u účastníků do
15 let povinné).
- Poté se s účastníky rozlučte a naši praktikanti je zavedou do místností, kde na ně budou
čekat vedoucí třídy, a ti jim pomohou s ubytováním.
6) POJIŠTĚNÍ
Součástí každé přihlášky je pojištění od PVZP. Každý účastník má sjednáno
úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění osobních věcí, storno pojištění
pobytu. Kartičky pojištění má u sebe v průběhu akce zdravotník.
7) ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPENÍ
Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky, aby zvážili svůj zdravotní stav před
návštěvou závěrečného programu. Všechna vystoupení jednotlivých ateliérů budou
nahrávána a následně umístěna na YouTube. Pokud se nebudete cítit dobře, či pokud se
nebudete chtít účastnit hromadné akce, přijeďte si prosím účastníka vyzvednout až po
jejím skončení.
Závěrečný program bude probíhat v sobotu od 10:00 do cca 14:00.
Moc Vás prosím, aby nikdo z rodičů nechtěl děti odvážet před oficiálním
zakončením akce (všichni organizátoři se budou naplno věnovat chodu programu, proto
nebude k dispozici nikdo, kdo by Vám dítě oficiálně předal).

