STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA , Praha 10, Na Třebešíně 2299
příspěvková organizace zřízená HMP

TŘEBEŠÍN TECHNOLOGY TOUR (TTT)
Záv azn á p r av id la p r o ú č astn ík y akt i v it TT T
1.

Veškeré aktivity TTT jsou školními akcemi, které pro své žáky pořádá Střední průmyslová škola, Praha 10,
Na Třebešíně 2299 (dále jen škola). Účelem aktivit TTT je především zlepšení odborného rozhledu žáků
a prohloubení mezipředmětových vztahů přímým kontaktem s průmyslovou praxí.
Pro účastníky jsou závazná ustanovení platného Školního řádu.

2.

Účastníci aktivit dodržují časové termíny dle harmonogramu akce TTT, stejně jako všechny pokyny pořadatelů
a pedagogického dozoru, který je vykonáván pověřenými pracovníky školy.

3.

Při exkurzích účastníci dodržují bezpodmínečně všechny pokyny odborných průvodců. Používají předepsané
ochranné a další pomůcky stanovené ze strany organizace, jenž je předmětem exkurze. Účastníci se podřizují všem
restrikcím platným v organizaci, jenž je předmětem exkurze (např. zákaz fotografování, filmování atp.).

4.

V areálech, které jsou předmětem exkurze, v jejich bezprostředním okolí a v ubytovacím zařízení využívaném
k noclehu při dvoudenních aktivitách dodržují účastníci zákaz kouření vyplývající z ustanovení Školního řádu.

5.

Účastníci se bez dovolení a dohody s pedagogickým dozorem samostatně nevzdalují mimo kolektiv výpravy.
Rovněž tak svévolně neopouštějí areál ubytovacího zařízení využívaného k noclehu při dvoudenních aktivitách.

6.

Účastníci jsou povinni mít při sobě platné osobní doklady, průkaz své zdravotní pojišťovny a funkční mobilní telefon,
jehož číslo (kontakt na sebe) uvedou v přihlášce na akci. Účastníci, kteří nejsou žáky školy, uvedou tento kontakt do
prezenční listiny při zahájení akce.
Pokud ke stabilizaci svého zdravotního stavu účastník pravidelně užívá léky předepsané lékařem, je povinen:



předem informovat o této skutečnosti pedagogický dozor
mít léky při sobě spolu s informací o jejich aplikaci a kontaktem na svého ošetřujícího lékaře.

7.

Vlastnoručním podpisem správně vyplněné Přihlášky na aktivitu TTT účastník stvrzuje, že je mu znám obsah
Pravidel (v rozsahu bodů 1 – 11 tohoto textu) a že uvedené skutečnosti akceptuje.
Přihláška účastníka mladšího 18 ti let věku musí být podepsána jeho zákonným zástupcem, musí rovněž obsahovat
platný telefonický kontakt a e-mailovou adresu zákonného zástupce.

8.

Závažné porušení uvedených Pravidel může být důvodem k okamžitému vyloučení účastníka z aktivity TTT,
k jeho předání zákonnému zástupci na jeho vlastní náklady a ke stanovení sankcí dle platného Školního řádu.

9.

Po dobu účasti na aktivitě TTT jsou účastníci omluveni z běžné výuky školy. V případě účasti na dvoudenní aktivitě
TTT mají účastníci nárok na omluvení prvních dvou vyučovacích hodin v pracovním dni bezprostředně následujícím
po dni návratu z akce (tj. mají možnost nastoupit do výuky v 9.20 hod.).

10. Účastníci aktivit TTT, kteří nejsou žáky školy, se zavazují vlastnoručním podpisem v prezenční listině dodržovat znění
těchto Pravidel v rozsahu bodů 1 – 11.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a programu aktivity.
V Praze, dne 26. září 2012
RNDr. František Bártl
ředitel školy

Ing. Martin Nermut
koordinátor TTT
Název:
Platí od:
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