
CPPV: https://cppv.ujep.cz/cs/ KBI: https://biology.ujep.cz/cs/ 

INFORMACE O PODZIMNÍM SETKÁNÍ 

PŘÍRODA NA PODZIM 

Termín: 27. 10. 2022 – čtvrtek (podzimní prázdniny) 

Místo: Naučný botanický park a Centrum biologických a environmentálních oborů, Za 

Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem, Klíše  

Jedná se o jednodenní akci, tedy v čase 9 – 17h (s nástupem nejpozději v 8,45 hod) 

Je určen max. 20 dětem ve věku 7-15 let. 

Koncipováno bude jako přírodovědné setkání s turistickými prvky.  

Děti budou rozděleny do skupin podle věku. Každou z nich povede vyškolená lektorka. 

Pod jejich vedením budou děti:  

poznávat podzimní přírodu, pozorovat, určovat, tvořit s přírodninami a bádat. 

Při hezkém počasí budou aktivity probíhat venku, v areálu botanického parku a okolí 

PřF UJEP (Klíše), v případě nepříznivého počasí v prostorách katedry biologie PřF. 

Stravování: účastníkům zajišťujeme dopolední a odpolední občerstvení (dopolední a 

odpolední svačinu) a oběd balený z menzy CPTO, pitný režim celodenní. 

SMLUVNÍ PODMÍNKY  

Cena zahrnuje: celodenní stravu (svačina, oběd, svačina) a pitný režim, užívání 

prostor katedry biologie, naučného botanického parku a vybavené zahrady, celodenní 

interaktivní program, náklady na odměny a ceny do soutěží a her.  

Zálohy a způsob úhrady:  

Platbu posílejte na č. účtu 260112295/0300 variabilní symbol 532219102, do zprávy 

pro příjemce uveďte plné jméno účastníka. Uhraďte, prosím, nejpozději do 30. 9. 22. 

Při zrušení účasti se platba ani poměrná část nevrací, možnost nahlášení náhradníka 

ve stejné věkové kategorii. V případě zrušení účasti z důvodů zavinění na straně 

pořadatele se vrací poměrná část z ceny.  

Účastník setkání je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem. 

Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by 

dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být 

důvodem vyloučení z účasti na setkání bez nároku na vrácení platby. 
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V případě zvláštních okolností, např. onemocnění mého dítěte, zajistím jeho okamžitý 

individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu. Jsem 

si vědom/a toho, že se setkání nemůže zúčastnit dítě, jehož zdravotní stav by mohl být 

účastí ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti.  

Děti budou z akce uvolněny v 17,00 hod, pokud si je po předešlé domluvě nevyzvedne 

zákonný zástupce osobně nebo nebudou mít od zákonného zástupce „omluvenku“ pro 

dřívější odchod (charakteristika stejná jako při omluvenkách pro uvolnění ze školní 

docházky). 

 

Co s sebou:  

Děti vybavte vhodným teplým a nepromokavým oblečením, vhodnou obuví do terénu, 

přezuvkami a náhradním oblečením (možno nechat v tašce na místě). Doporučujeme 

také malý batůžek a lahev na pití 

Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony nebo jiné drahé věci. Pokud je 

dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení 

nebo poškození.  

 

NA VAŠE DĚTI SE VELMI TĚŠÍME A VĚŘÍME, ŽE SI SETKÁNÍ SPOLEČNĚ 

UŽIJEME A BUDE PRO NĚ MINIMÁLNĚ STEJNĚ ZÁBAVNÉ JAKO V LÉTĚ. 

 

Kontakty na organizátory:  

silvie.svobodova@ujep.cz, silviesvobodova74@seznam.cz (728 104 997) 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE 

přírodovědně laděné podzimní setkání dětí 

Pořadatel: CPPV a Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta UJEP 

Kde: Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem – Předlice, 40096 

Kdy: 27. 10. 2022 (od 9,00 do 17,00 hod) 

Cena: 500,- Kč (v ceně celodenní program, pomůcky, teplé jídlo a pití) 

 

Přihlašuji: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………… 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………………... 

Kontakt na zákonného zástupce (telefon, email): ………………………………………… 

 

Platbu za fyzické osoby provádějte na účet: 260112295/0300 

Variabilní symbol: 532219102 

Do zprávy pro příjemce uveďte plné jméno účastníka 

Platbu proveďte do 30. 9. 2022 

Právnické osoby kontaktujte organizátora Iva.Hajkova@ujep.cz, bude vám vystavena 

faktura a poplatek uhradíte na základě vystavené faktury pod jejím VS. 

Poplatek je nevratný. Při odhlášení Vašeho dítěte si můžete zajistit náhradníka. 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

Alergie: ANO – NE 

jaké:………………………………………………………….…………………………………. 

Užívá léky: ANO – NE 

jaké:………………………………………………………….…………………………………. 

důvod a dávkování:…………………………………………………………………………… 

Zdravotní omezení: ANO – NE 

jaké:………………………………………………………….…………………………………. 

Jiná sdělení pro vedení akce:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

Odchody a příchody dětí:  

Dítě přijde do areálu samo: ANO – NE  

Dítě odejde z areálu samo: ANO – NE  

Dítě bude do areálu přivedeno a odvedeno zákonnými zástupci: ANO – NE  

Jména dalších osob, které budou dítě vyzvedávat: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Přihlašuji své dítě na výše uvedenou akci – podzimní setkání. Jsem seznámen/a se 

smluvními podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních 

údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. § 5, odst. 2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté 

údaje použije pořadatel akce pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, 

statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte. 

Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech CPPV.  

 

V                                    dne                                           ___________________________ 

                                                                                  podpis zákonných zástupců dítěte 


