Záväzná prihláška
na zážitkové sústredenie SCHOLA LUDUS

EXPERIMENTÁREŇ ‘10
Termín:

19. – 23. 7. 2010

Usporiadateľ tábora:

SCHOLA LUDUS
FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

1. Osobné údaje účastníka
Kontkatný telefón:

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:

Škola:

Obec, mesto:

Kontaktný e-mail:

Aprobácia:
2. Základné pravidlá účasti na sústredení SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ

Účastníci zážitkového sústredenia sú v rovnakej pozícii ako deti počas letného denného fyzikálneho tábora – „stávajú sa deťmi“.
1. Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri pokusoch a hrách v prírode si môže odev zašpiniť.
2. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade
potreby aj ochranný opaľovací krém, resp. má so sebou pršiplášť alebo dáždnik.
3. Účastník bez vedomia animátora neopustí „svoj“ program. Všetky programy sú maximálne dobrovoľné, ak chce
účastník zmeniť „svoj“ program, je povinný dohodnúť sa o tejto zmene s animátorom.
4. Účastník sústredenia má so sebou v tábore cenné predmety len na vlastnú zodpovednosť.
5. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných
účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.
3. Záväzné podmienky účasti na zážitkovom sústredení SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ
1. Usporiadateľ sústredenia SCHOLA LUDUS pripraví pre účastníkov sústredenia program zameraný na neformálne
vzdelávanie: netradičné hry v prírode, experimenty s jednoduchými pomôckami. Uplatňovať sa bude teória
komplexného tvorivého učenia SCHOLA LUDUS, komplexný prístup k jednoduchým experimentom. Po celú dobu bude
na sústredení kladený dôraz na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia, komunikácie, kooperácie a medziľudských
vzťahov. Sústredenie je vedené členmi projektovej skupiny SCHOLA LUDUS, ktorí program pripravujú.
2. Učitelia – účastníci zážitkového sústredenia sa oboznámia s konkrétnym ukážkovým vzdelávacím programom
„Papierová fyzika“, ktorého cieľom je podporiť zmenu prírodovedného vzdelávania na atraktívne aktívne tvorivé
poznávanie rozvíjajúce kľúčové poznávacie kompetencie. Získajú vzdelávacie materiály, ktoré môžu použiť pri
tvorbe školských vzdelávacích programov, pri transformácii tradičnej školy na modernú.
3. Stravovanie: Účastníci sústredenia majú zabezpečený teplý obed a pitný režim.
4. Účastníka sústredenia je povinný zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 20,- € na účet FMFI UK v Štátnej pokladnici
SR číslo účtu 7000241906/8180, variabilný symbol 107 360 najneskôr do 18.6.2010, do poznámky pre prijímateľa
uveďte text „Sústredenie SCHOLA LUDUS“ a meno účastníka;
5. V prípade zrušenia zážitkového sústredenia oznámi jeho organizátor túto skutočnosť účastníkom najneskôr 10 dní
pred jeho začatím. Organizátor môže zrušiť sústredenie v nasledujúcich prípadoch:
 z dôvodu prekážok brániacim SCHOLA LUDUS poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,
 z dôvodu neobsadenia sústredenia dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov je 8),
 z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).
V prípade zrušenia sústredenia z dôvodov a) resp. b) bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.
6. Ak sa účastník rozhodne zrušiť svoju účasť na sústredení, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:
28 – 14 dní pred nástupom – 5,- € (administratívny poplatok)
13 – 2 dni pred nástupom – 50 % z výšky účastníckeho poplatku
24 hodín pred nástupom – 100 % z výšky účastníckeho poplatku
Nástupom na sústredenie účastník stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.
7. Maximálny počet účastníkov v jednom turnuse je 20 účastníkov.
Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné podmienky a svojim podpisom sa zaväzujem plniť
následky plynúce z ich porušenia.
Súhlasím s obrazovým záznamom priebehu sústredenia pre potreby didaktického výskumu a dokumentáciu
usporiadateľa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
podpis
Záväznú prihlášku prosíme zaslať poštou na vyššie uvedenú adresu usporiadateľa tábora, alebo elektronicky na
adresu schola@fmph.uniba.sk

