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„Pro zvídavé děti na prvním stupni ZŠ nabízím zábavné vědecké experimenty“.
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Vědecký kroužek pro děti od 6-12 let

Vědecký kroužek pro děti od 6-12 let

Děti se stanou na 60 minut opravdovými vědci a budou hravou a zábavnou
formou zkoumat vlastními smysly své okolí, bádat v oborech jako je fyzika, chemie,
anatomie, astronomie, přírodní vědy a ještě mnoho dalšího. Kroužek je založen na
konkrétních pokusech a ukázkách, které si vyzkoušíme na vlastí kůži a ve 14ti lekcích
budeme řešit 14 témat:
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Proč drží balónek na zdi a nespadne?
Jak se vyrobí sopka z přísad, které naleznete v kuchyni?
Jak fungují naše ledviny?
Co je to lávová lampa a jak ji vyrobit?
Funguje magnetická síla ve vodě a přes sklo?
Budeme pozorovat spoustu zajímavých sil, které nás obklopují.
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Většina témat a pokusů se zvládne během jedné hodiny, ale někdy bude potřeba
vzhledem k náročnosti tématu, pokusy rozdělit do hodin dvou.
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Těšíme se na tebe, užijeme si společně spoustu zábavy…, budeme společně
experimentovat a zažívat vše na vlastní kůži, můžeš pracovat sám, či ve skupině.
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Kroužek bude probíhat jedenkrát týdně – ve čtvrtek od 13,30 -14,30 hodin,
ukázková hodina bude probíhat 4.10. 2017 – zdarma, vede ho Mgr. Dana Klímová –
lektorka vědeckých kroužků.
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lektorka vědeckých kroužků.

Cena kroužku na 1. pololetí je 1400 Kč (100 Kč za 60 minut) včetně materiálu, cena
na celý rok 2600 Kč – garantujeme 28 lekcí za celý rok.
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Platební informace/podklady obdržíte po potvrzení registrace na náš e-mail:
vedeckadetektivka@seznam.cz, další dotazy Vám ráda zodpovím na telefonním čísle
723 66 0000.
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Doporučujeme platbu při opakované účasti a znalosti kroužku s vazbou na
garanci místa do 18.10. 2017, v případě nových badatelů a nejistotě zájmu až po
absolvování první lekce.
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ZÁBAVNÉ VĚDECKÉ ODPOLEDNE - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2017/18
Den a čas výuky: čtvrtek 13:30 - 14:30 hod, učebna xxxxx. Zahájení výuky: 5.10. 2017
Jméno a příjmení žáka ZŠ Počaply:
Datum narození:
Škola a třída:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt na zákonné zástupce
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Platba do 18.10.2017. Variabilní symbol platby: 2017090111, číslo účtu: 399467349/0800 Do textu pro platbu pro příjemce
uveďte jména a příjmení dítěte. Výše kurzovného 1.pololetí: 1400 Kč, při jednorázové platbě na školní rok 2017/2018 2600Kč.

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO
Souhlasím s účastí výše uvedeného nezletilého, jehož jsem zákonným zástupcem na Zábavném vědeckém odpoledni vedených lektorem kurzu
Mgr. Dana Klímová na adrese v ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply, Tyršova.
Dále souhlasím s uvedením jeho jména a příjmení v materiálech, zpracovaných dle zásad zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za
účelem dokumentace realizace kurzu. Beru na vědomí, že tyto údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím osobám. Souhlasím dále s fotografováním
ve smyslu § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kterých se může objevit nebo vystupovat, a to výhradně pro účely kurzu a
poskytnutí těchto fotografií rodičům nezletilého. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů.
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zpracovávala poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, třída a škola) za účelem evidence
účastníků kurzů a to po dobu trvání kurzů.
Další sdělení se souvislostí k pořádané akci (například případná alergie na potraviny či materiály, fyzická a psychická omezení apod.), která by
organizátoři měli zohlednit:

V Loděnici dne

.

. 2017

Jména a podpisy zákonných zástupců

