Přihlášku zašlete ( i faxem) nejpozději s datem 21.6.1999 na adresu pořadatele: Tvrz 1, 591 01 Žďár n.S.
Vážený mladíku, vážená slečno, vážení rodiče,


     Tak jako každý rok, i letos pořádá ČSE  Hifiklub Žďár nad Sázavou, Tvrz 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Letní soustředění talentované mládeže v elektronice


   Soustředění probíhá v prostorech základní školy Polnička v krásném prostředí Českomoravské vysočiny a je určeno pro zájemce o všechny obory elektroniky (i aplikované) ve věku od 11 do 18 let. Začátek byl stanoven na první prázdninovou neděli, tj.  4. července. Soustředění potrvá 3 týdny s ukončením v sobotu 23. července 1999. Cena za pobyt na soustředění, která zahrnuje veškeré pobytové náklady kromě dopravy do místa soustředění a zpět byla stanovena na  3. 990,- Kč.  Pokud se někdo nebude schopen zúčastnit po celou dobu trvání, dohodneme individuálně podmínky účasti na našem telefonu 0616 / 21 900, nebo 0603 / 899 032 .

    Tak jako každý rok máte i letos možnost pracovat ve Vámi nejbližší zájmové oblasti,  které tentokrát jsou:

1.  Elektronika “pro profesionála“  - vlastní návrh, výroba a zprovoznění výrobku, který si navrhnete, nebo dohodnete s lektorem. Práce budou probíhat pod dohledem zkušeného odborného lektora - konstruktéra,
2.  Elektronika pro začátečníky a mírně pokročilé – samostatná stavba připravené stavebnice, “ teoretické přednášky“ nejen o stavěném výrobku
3.  Audiovizuální tvorba – základy práce s televizní kamerou, scénář, střih, práce se zvukem nejen ve videu, praktická tvorba vlastního audiovizuálního pořadu,
4. Počítačová technika – programování v  Pascal, DOS, Windows, OS/2, Internet a jeho možnosti, práce v počítačových sítích, funkce a základní údržba počítače.


    Každá z oblastí bude mít svoji soutěž, ať již dlouhodobou či závěrečnou, která bude vyhodnocena na slavnostním závěrečném nástupu. Výherci budou odměněni drobnými cenami.

    Odpolední program bude zaměřen na sport, výlety do okolí, koupání v blízkém Velkém Dářku a podobné “neoblíbené činnosti“.

Budete-li mít zájem zúčastnit se soustředění, máte dvě možnosti jak se přihlásit:
·	vyplnit přihlášku a zaplatit účastnický poplatek ihned
·	vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou na naši adresu nebo faxem na číslo 0616-21900 , pokyny pro zaplacení obdržíte poštou

Poznámka: preferujeme první způsob, který je rychlejší a představuje méně administrativní činnosti. Zároveň upozorňujeme, že kapacita je omezena a přednost dostanou přihlášky s uhrazeným poplatkem.

Pokyny pro provedení platby:
Jako variabilní symbol platby použijte rodné číslo účastníka (stejné jako na přihlášce). Peníze uhraďte složenkou typu C v hotovosti nebo převodem na náš účet:
GE Capital Bank
č.ú.: 5305-604/0600

    Pokud nemáte zájem zúčastnit se soustředění, nabídněte tuto přihlášku kamarádovi nebo kolegům v kroužku. V případě potřeby je možné tuto přihlášku okopírovat a předat jiným zájemcům.


Adresa pořadatele:  ČSE - Hifiklub Žďár nad Sázavou
                                Tvrz 1
                  591 01   Žďár nad Sázavou

                                 tel., fax.: 0616 / 21 900, mobilní spojení  0603 / 899 032



Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti

Jméno a příjmení účastníka  ......………………………………………... narozen (a) ……..………………………..
Místo a adresa, z něhož dítě na soustředění nastupuje   …………………………………...………….………………
………………………………………………………………………………………….....……………………………

    Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na soustředění není infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled. Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení  kolektivu.


                                                                                                      …………………………………………………..
                                                                                                           podpis rodičů nebo zákonného  zástupce
Dne: …………………1999.


      BEZ VYPLNĚNÉHO A PODEPSANÉHO PROHLÁŠENÍ, KTERÉ PŘEDLOŽÍ PŘI NÁSTUPNÍ PREZENTACI  NEBUDE ÚČASTNÍK PŘIJAT NA SOUSTŘEDĚNÍ.


 PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ TŘÍ DNU.

Případné potvrzení o účasti potomka na soustředění pro potřeby odborové organizace obdržíte na požádání po Zaslání řádně vyplněné přihlášky, nebo přímo na místě, v Polničce, při zápisu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




























Závazná přihláška
                                                             dohoda o zabezpečení účasti zájemce
ČSE - Hifiklub Žďár nad Sázavou 
Tvrz 1, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                                                        
zastoupený předsedou Bc Zdenkem Bechou                         

                                variabilní symbol platby: 






/




 

a

Jméno a příjmení přihlašovatele: ....................................................................................................................................... ......................................................................

adresa: ..........................................................................................................................................  PSČ: .......................................     tel.: ........................................................... 
                                                                                                                                                             bydliště

se dohodli na závazném přihlášení

syna (dcery) jméno : ………………………………………   příjmení :…………….............……………………………...……… r.č.: ……..………………………….  
                                                                                                                                                 pokud není shodné s  přihlašovatelem
adresa: …………………………………………………………………………...........   PSČ …………...…..    zdravotní pojišťovna: …..………………………………       
                                         pokud není shodná s  přihlašovatelem
datum narození zájemce: ……………………………………   Zájem o práci v oblasti:      1        2        3        4
                                                                                                                                                                                                                                                              zakroužkujte zájem

na
Letní soustředění talentované mládeže v elektronice
v termínu od 4. do 23. července 1999,  cena 3. 990 ,- Kč
   Podáním závazné přihlášky a zaplacením stanoveného poplatku získává zájemce právo účasti na pořádané akci a nárok na plnění doprovodných služeb (ubytování a stravování v rámci uvedeném v materiálech k akci). Každý účastník soustředění podléhá Řádu soustředění a je povinen podrobit se všem pokynům kteréhokoliv vedoucího nebo lektora. V případě hrubého porušení řádu, nedovoleného opuštění prostor soustředění nebo při jiném závažném přestupku může být účastník potrestán rozhodnutím vedoucího akce vyloučením ze soustředění bez nároku na jakékoliv náhrady. V případě neomluvené neúčasti nemá účastník nárok  na vrácení jakéhokoliv zpětného plnění z uhrazené částky. V případě stornování  účasti zájemcem má nárok na vrácení uhrazeného poplatku s odečtením stornovacího poplatku který činí při stornování:
·	do 1 týdne před konáním akce          500 ,- Kč
·	do 3 dnů před konáním akce             800,-  Kč
·	v den konání akce                          1.000,-  Kč
Spojení na rodiče, případně zákonné zástupce:

otec:       jméno a příjmení: .....................................................................................  telefon: .......................................................
                                                                          pokud není shodné s přihlašovatelem                                                            zaměstnání

matka:   jméno a příjmení: .....................................................................................  telefon: .......................................................
                                                                           pokud není shodné s přihlašovatelem                                                            zaměstnání

Stručná charakteristika přihlášeného (výrazné charakterové vlastnosti, údaje na které chcete brát ohled). Vyplňte pravdivě !!!!!   N U T N É  !!!!!! 








v případě potřeby pokračujte na druhé straně
Svým podpisem beru na vědomí veškeré informace týkající se účasti mého syna (dcery) na akci a závazně jej přihlašuji.

                  V ........................................................ dne ............................ 1999                     .....................................................................................
                                                                                                                            Podpis  plátce - přihlašovatele

Informace a pokyny pro účastníky

Pořadatel: ČSE - Hifiklub Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

Místo konání:       Základní škola v Polničce  (cca 6km severně od středu okresního města Žďáru nad Sázavou)

Nástup v neděli        4. července od 10:00 do 15:00 hodin.
Ukončení v sobotu  23 července asi ve 13.00hodin po slavnostním nástupu.

Dopravní spojení:	- 	autobusovou linkou Žďár nad Sáz.- Račín – Přibyslav 
                             	- 		nebo linkou MHD č. 2 směr TOKOZ (Pilská nádrž) na konečnou a odtud pěšky asi 2km do Polničky.
                          	-		 vlastní doprava:  * z okresního města Žďár nad Sázavou směr Pardubice, na konci Žďáru za 
                                                                     zámkem na křižovatce směr Polnička Račín
                                                                  * příjezd ze severu ze směru od Pardubic nebo Chotěboře a Žďírce nad 
                                                                     Doubravou na křižovatce za Škrdlovicemi odbočit vpravo směr Polnička,  Račín

Adresa soustředění:  Základní škola,  Polnička,  591 02 Žďár nad Sázavou ,  tel. 0616 / 25768

Oboje platí jen v době konání LSTM !!!!       Přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu !!!!!

Stravování začíná:  večeří v den nástupu.

Ubytování: Stany s podlážkou, postele s molitanovou matrací a polštářem, noční stolek, dvě osoby ve stanu.

Povinné vybavení:	-   	spací pytel
                             	-   	potvrzení od lékaře o schopnosti absolvovat uvedené soustředění (není nutné u dětí, které mají
                                   zdravotní a očkovací průkaz)
                             	-  	přezůvky
                             	-   	kopie průkazu zdravotní pojišťovny - POZOR  NUTNÉ !!!!!!
Doporučené 
vybavení:	-	oblečení na spaní
	-	silné ponožky,tenké ponožky
	-	plavky, trenýrky, trička,košile,teplá košile, tepláková souprava, svetr
	-	kalhoty dlouhé, kalhoty krátké,mohou být i s velikými kapsami
	-	pláštěnka, nepromokavá větrovka, apod.
	-	gumové holínky, kecky
	-	ručníky, kapesníky, kartáček na zuby, pasta na zuby, mýdlo, žínka, hřeben, baterka 
	- 	kapesní nožík, láhev na pití
	-	psací potřeby, zápisník určený pro potřeby soustředění

Elektronici: 	- 	pájku, páječku, kalafunu, kleště, šroubovák, drobné nářadí (měř.přístroj)
Videonici:              -    pokusné vlastní scénáře, “udělátka k videotechnice, případně vlastní práce ve formátu S-VHS,
                                   videokameru 
Počítačníci:            -    vlastní počítače, síťové karty BNC, diskety (pro aktivní zájemce mnoho), odborná literatura

Možné vybavení: 	- 	hudební nástroje (klavír ani piano nedoporučujeme), fotoaparát, kolo

Cena soustředění:   3. 990,-  Kč

Pro maminky a tatínky !!!!!! :

   Poplatek uhraďte na náš účet u GE Capital bank Žďár nad Sázavou č. ú.: 5305 - 604 / 0600 nebo složenkou na naši adresu. Variabilní symbol platby je uveden na závazné přihlášce.
   V přihlášce nezapomeňte uvést zdravotní potíže a okolnosti, na něž je třeba brát zvláštní ohled (alergie, možnost či spíše nemožnost dlouhodobějšího pobytu na slunci, neplavec, nutno brát prášky a pod..), telefonické spojení na Vás v průběhu konání akce a oblast, ve které chce Váš potomek pracovat.  O možné dotaci na soustředění ze strany ČSE pro její členy se jedná. Pokud bude poskytována, dáme Vám vědět při prezentaci na soustředění a příslušnou částku Vám vrátíme po skočení soustředění, nebo poštou. 

                                                                                    Za organizátora akce  Bc. Zdenek Becha v.r. 


