ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
až se zima zeptá ...
Závazně se přihlašuji na zimní zážitkovou akci, která proběhne v termínu až se zima zeptá, tj. 11.-13. 1., 4.-9. 2., 8.-10. 3.
2019. Odesláním této přihlášky se zavazuji uhradit účastnický poplatek ve výši 1490 Kč*. Zároveň souhlasím, aby mé osobní
údaje uvedené v této přihlášce byly využity pro potřeby organizace kurzu; tento souhlas se vydává v souladu se zákonem
101/2000 Sb.
Osobní a kontaktní údaje:

Jak chci být oslovován/a:

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Email:
Věk:

Osobní značka:
Mobil:

Adresa (ulice, č.p., město, PSČ):

Abychom mohli program celé akce připravit skutečně na míru a také abychom (v případě vyčerpání kapacity kurzu) mohli
vybrat ty nejvhodnější uchazeče, prosíme Vás o zodpovězení následujících položek:

1. Kde jsem strávil/a mládí (do konce ZŠ, příp. SŠ):

9. Jsou nějaká specifika ve Vašem stravování? Pokud ano, jaká?
(vegetarián, vegan, vitarián, chuťarián nebo jiný -ián):

2. Studuji na:

10. Jídlo, které v žádném případě nepozřu:

3. Pracuji v:

11. Situace, která mě dokáže vytočit:

4. Charakter mého povolání / oboru studia:

12. Co vás dokáže rozesmát?

5. O tom, že se „…zima zeptá“ jsem se dozvěděl/a:

13. Vaše oblíbené místo je:

6. Jaký je hlavní důvod Vašeho přihlášení na kurz AZZ?

14. Čeho se bojíte?

15. Čeho si na sobě vážíte?
7. Dotkne se Vaší cestovatelské důstojnosti, když budete
během putování občas pracovat?

8. Setkali jste se již v minulosti s metodou zážitkové
pedagogiky? Pokud ano, kde? Přečtená literatura, kurzy..

16. Kdy býváte šťastní?

17. Co děláte, když „máte dost“?

18. Když na mě přijde nuda, vyřeším to:

23. Oblíbený alkoholický nápoj, který si vezmu a proč:
24. Kouříte?
25. Bez zátěže ujdu bez problémů (km/den):

19. Co jste nedávno slyšeli nebo četli a zdálo se Vám
to velmi moudré?

26. S batohem na těžko (cca 15 kg) ujdu bez problémů (km/den):

20. Co Vás potěší za jakékoli situace či nálady:

27. Máte zkušenost s vícedenním pochodem na těžko?
(ne nutně v zimě) Popište několika slovy kde a jak dlouhý:

21. Jak byste interpretoval/a logo „Až se zima zeptá?“

28. Mám zkušenost s pobytem/nocováním venku v
zimním období; popište několika slovy (alespoň jedním):

22. Jste ochoten/a se pohybovat ve tmě:

29. Se svým mobilem po dobu kurzu…:

Dále nás zajímají informace týkající se Vašeho vybavení pro zimní pobyt a pohyb v přírodě. Je to pro nás důležité proto,
abychom Vám mohli na úvodním víkendovém setkání sdělit podrobnosti, které budete potřebovat.
Mám nebo si na dobu trvání první a druhé části kurzu mohu s jistotou půjčit (zaškrtněte, pokud ano):
(nevadí pokud vše z uvedeného seznamu nevlastníte; formou tohoto dotazníku zjišťujeme potencionální zájem o
hromadné vypůjčení, objednání atd.)









Prošlápnuté kožené boty
Spacák do teplot pod bodem mrazu
Batoh (krosna) min. 60l
Hole (lyžařské či teleskopické)
Návleky na nohy pod kolena
Čelovka/baterka
Karimatka 14mm (může být více slabších)









Stan
Stanové kolíky (do sněhu)
Pončo (pláštěnka přes hlavu i batoh)
Sněžnice (např. TSL 225, 328 aj.)
Vařič (plynový nebo benzínový)
Termoska
Můžu si půjčit ____________________________

Zdravotní problémy, o kterých by měli organizátoři vědět:

Je něco, co máte na srdci či na jazyku a pokládáte za nezbytné organizačnímu týmu sdělit?

Prosíme o čitelné vyplnění. Odešlete na adresu:
Richard Macků, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice;
nebo e-mail mackur@jcu.cz
Účastnický poplatek Kč 1490,- uhraďte na b.ú.:
0-1557479113/0800, var. symbol vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR
*) účastnický poplatek je nevratný; výjimku tvoří nepřijetí přihlášky organizátory nebo neúčast
na akci ze zdravotních důvodů.

