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    SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ A LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
 Soustředění 18. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2015/2016 před mezinárodními geografickými soutěžemi International Geography Olympiad iGeo (pro věkovou kategorii 16–19 let) a International Earth Science Olympiad IESO (pro studenty středních škol do 19 let) a Letní geografická škola ZO (pro vítěze kategorie C) proběhne v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod) ve dnech 28. – 31. 7. 2016.  
PROGRAM:   Čtvrtek 28. 7. 2016 15.00 Setkání v 15.00 v Chotěboři na náměstí T. G. Masaryka u mariánského sloupu, zahájení, ubytování, byrokracie a organizační pokyny 16.00 Geografická charakteristika Chotěboře (ZŠ Buttulova, garant J. D. Bláha), krátká navazující aktivita v terénu v městské krajině Vlastní večeře  Pátek 29. 7. 2016 Vlastní snídaně 9.00 – 11.00 Společná diskuze znalostních testů celostátního kola ZO + zpětná vazba soutěžících, diskuze mezinárodních geografických soutěží (ZŠ Buttulova, garanti S. R. Kučerová, H. Svobodová, L. Vejrostová) 11.00 – 12.30 Školení ke strategickému plánu rozvoje (ZŠ Buttulova, garant S. R. Kučerová) 12.30 Oběd (restaurace Panský Dům) 14.00 Terénní práce (návrh využití lokality, kartografické zpracování) 17.00 Prezentace výsledku terénní práce, obhajoba návrhu v anglickém jazyce, zhodnocení terénní práce (ZŠ Buttulova, garant S. R. Kučerová, H. Svobodová) 18.00 Vlastní večeře 19.00 Zásady tvorby kartografických výstupů (ZŠ Buttulova, garanti J. D. Bláha, J. Hátle)  Sobota 30. 7. 2016 Vlastní snídaně 8.30 – 12.30 Terénní práce (mapování, získávání informací) v intravilánu i extravilánu Chotěboře (garant J. D. Bláha), proměny prostředí v čase (garant S. R. Kučerová), fyzická geografie (garant L. Vejrostová) 12.30 Oběd (restaurace Panský Dům) 14.00 – 17.00 Zpracování plánu využití území (ZŠ Buttulova) 17.00 Prezentace plánu využití území před členy zastupitelstva města Chotěboře (radnice) (garant J. D. Bláha)  Zhodnocení soustředění, slavnostní ocenění nejlepších prací Vlastní večeře  Neděle 31. 7. 2016 Vlastní snídaně. Odjezd soutěžících kategorie C 8.30 – 12.00 Práce na úkolech potřebných k účasti na iGeo a IESO (poster, kulturní sekce), pokyny k zahraničním cestám. Ukončení (garanti H. Svobodová, L. Vejrostová, F. Hulec)  
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Po celou dobu programu (včetně terénní práce) budou účastníky doprovázet organizátoři Zeměpisné olympiády a vedoucí české reprezentace na iGeo a IESO.  
DOPRAVA:  
Program soustředění a letní školy bude zahájen v Chotěboři na náměstí T. G. Masaryka u mariánského sloupu. Účastníci se na místo zahájení a z místa ukončení dopraví individuálně. Dopravní náklady účastníků z počátečního a do koncového bodu jejich individuální cesty (místo bydliště – Chotěboř a zpět) proplatí organizátoři účastníkům v plné výši proti předložení jízdního dokladu (ideálně daňového dokladu za zakoupený jízdní doklad). Jízdné bude uhrazeno i v případě, že bude účastník na místo zahájení a z místa ukončení dopraven individuální automobilovou dopravou (např. rodiči), a to ve výši ceny jízdného hromadné dopravy z místa bydliště do Chotěboře a zpět.  
 Na terénní práci po Chotěboři a okolí se dopraví účastníci pěšky, vždy v doprovodu organizátorů.  
UBYTOVÁNÍ:  
Nocleh od 28. do 31. 7. 2016 (3 noci) bude zajištěn na internátu (Domov mládeže) Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř (http://www.oachot.cz/cs/domov-mladeze) ve 4 nebo 3lůžkových pokojích, k postelím jsou standardně dodávány lůžkoviny. K dispozici je společné sociální zařízení včetně sprchy.  Výdaje za ubytování hradí organizátor soustředění a letní školy.  Většina indoorových aktivit (školení, zpracování úkolů) bude provozována v pronajatých prostorách Základní školy Buttulova č. p. 74.   
STRAVOVÁNÍ:  
Pro účastníky budou zajištěny dva společné teplé obědy v restauraci Panský Dům (29. a 30. 7. 2016), hrazené organizátorem soustředění a letní školy. Snídaně a večeře budou řešeny individuálně, účastníkům bude umožněn nákup základních potravin, k dispozici v ZŠ Buttulova je zařízená kuchyňka, kde bude možné realizovat snídaně a večeře. Na terénní práci je vhodné si vzít pití v plastové láhvi, případně drobnou svačinu.  
VYBAVENÍ: 

Co si musí každý účastník přivézt: 
 psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, ořezávátko, minimálně 8 různých barev pastelek (nikoliv odstíny např. dvou barev, barvy volit s ohledem na zakreslování do územního a krajinného plánu) 
 blok/papír na psaní, 
 pevná podložka na psaní o velikosti A4 (pro práci v terénu), 
 kalkulačka, 
 pravítko, trojúhelník s ryskou, 
 kružítko, 
 zavazadlo na půldenní pobyt v terénu (batoh), 
 vhodný oděv a obuv do terénu – zejména pevná krytá obuv (ne sandály s otevřenou špičkou), dlouhý rukáv, pláštěnka nebo nepromokavá bunda, 
 ručník, přezůvky do ubytování a do ZŠ, 
 průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, 
 vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní stav účastníka (viz níže). 
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Další nepovinné vybavení, které může usnadnit práci:  
 digitální fotoaparát na terénní práci – stačí fotoaparát s kvalitním rozlišením v mobilním telefonu,  
 krém proti opalování, ochranný prostředek proti klíšťatům 
 čistý oděv, až půjdeme prezentovat na radnici, abychom nedorazili v nejpropocenějším tričku. 

V případě, že účastník užívá léky, doveze si je s sebou a informuje o této skutečnosti organizátora, pokud je nezbytné speciální dávkování či ohrožení zdraví v případě jejich neužití.   KONTAKTY:  Na Výběrovém soustředění budou přítomni: 
Silvie R. Kučerová (organizační garant Zeměpisné olympiády pro Česko) tel.: +420 728 929 294, e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz 
Jan D. Bláha (organizátor soustředění a letní školy Zeměpisné olympiády) 
Hana Svobodová (vedoucí české reprezentace na iGeo 2016 v Pekingu) 
tel.: +420 774 576 370, e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz 
Lenka Vejrostová (vedoucí české reprezentace na IESO 2016 v Mie) 
tel.: +420 774 918 393, e-mail: vejrostova.lenka@gmail.com 
Filip Hulec (doprovod české reprezentace na IESO 2016 v Mie) 
Jakub Jelen (garant kategorie C Zeměpisné olympiády) 
Jan Hátle (garant kategorie B Zeměpisné olympiády) 
Kateřina Novotná (odborný člen týmu Zeměpisné olympiády) 
Alena Vydláková (Geografická sekce, PřF UK v Praze)   POTVRZENÍ ÚČASTI:  Do neděle 26. 6. 2016 potvrdí každý svoji účast na soustředění a letní škole ZO na e-mail organizační garantky ZO Silvie R. Kučerové (silvie.kucerova@natur.cuni.cz) závazným prohlášením, v němž uvede tyto náležitosti:  1) potvrzení, zda bude účasten celé délky pobytu na Výběrovém soustředění, 2) předpokládaný způsob dopravy na soustředění (dopravní prostředek a čas příjezdu), 3) předpokládaný způsob dopravy ze soustředění (dopravní prostředek a čas odjezdu), 4) jméno matky a otce, telefonický kontakt na matku a otce.   S sebou na Výběrové soustředění přiveze každý účastník vytištěné, vyplněné, podepsané (v případě nezletilosti podepsané rodičem/zákonným zástupcem): 1) Prohlášení o bezinfekčnosti, 2) Zdravotní stav účastníka. Oba dokumenty naleznete na další stránce.   Těšíme se na viděnou! 
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 PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu účastníka je 
....................................................................................................................................................(jméno) 
rodné číslo…...………………..., bydliště ............................................................................................  
schopen účastnit se Soustředění vítězů a Letní geografické školy Zeměpisné olympiády od 28. 7. do 
31. 7. 2016 
 Současně prohlašuji, že účastník – nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmy) – a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na soustředění nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  V………………………………………….. dne .............................................................................................          Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den.   
Podpis rodičů (zákonných zástupců): .......................................................................................    
 ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA 

 
Jméno: ……………………..............……….........………..................………..rok narození: .................................................................  
Alergie (hlavně na jídlo):……………………………....................……………..................................…. (na co + způsob léčby) 
 .............................................................................................. ……………………………………………………………………………………… 
Trvale užívá tyto léky (nezapomenout je s sebou): ...............................................................................................................  
Zdravotní problémy: ...........................................................................................................................................................................  
Dieta, jiná stravovací omezení: …………………………………………………………………...................................................……. 
Jiná omezení: (epilepsie apod.) ................................................................................................................................................... 
 
 
Datum:…………………....……..Podpis rodičů (zákonných zástupců)::  ................................... ........................ 

 
 

 


