Podzimní Běstvina
(občas též zvaná „Jarní Běstvina“)

Soustředění pro biology 2., 3. a 4. ročníků SŠ
a příslušných ročníků gymnázií
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kdy?
6. - 9. 11. 2020 (začátek programu v pátek v podvečer, odjezd v pondělí ráno)
Kde?
V objektu DDM v Lomech u Kunžaku na východě Jihočeského kraje
https://ddmpraha.cz/ubytovani/Lomy_u_Kunzaku
Co?
Odborné přednášky, praktická cvičení, jednodenní exkurze
Za kolik?
PřF JU hradí účastníkům ubytování, stravování a samotný program, účastníci si sami
platí a zajišťují dopravu na soustředění.
Co teď?
Vyplňte přihlášku (na dalším listě), napište krátký motivační dopis včetně vašich
úspěchů v biologických olympiádách a soutěžích a pošlete vše na
jarnibestvina@gmail.com nejpozději do 20.10.2020. Účastníci mladší 18 let dovezou
na soustředění přihlášku podepsanou od rodičů.
Koho bereme?
Soustředění je určeno především řešitelům Biologické olympiády ze všech koutů ČR,
ale v případě volné kapacity bude otevřené i dalším zájemcům. O účasti bude
rozhodovat správný ročník (2., 3. nebo 4.), bodový zisk v krajském kole BiO 2020 a
rychlost přihlášení.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na jarnibestvina@gmail.com, popř. na
aneta.pilikova@seznam.cz.
Těšíme se na vás!
Míša Syrová, Stáňa Wolfová, Aneta Pilíková a spol.

Přihláška
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Mobil:
Email:
Škola (vč. adresy):

Ročník:
Předchozí účast na jiných akcích PřF JU (Jarní/Podzimní Běstvina, MolBib, TSSB, ...):

Potřebuji oficiální omluvenku do školy: ano / ne
Zdravotní omezení (epilepsie, cukrovka, silná alergie apod.):

Speciální žádosti ohledně jídla (alergie, diabetes, vegetariánství, apod.):

Předpokládaný příjezd v pátek (do 17 hodin; napište, prosím, předpokládaný čas příjezdu,
popřípadě spoj):
o vlakem:
o autobusem:
o autem:
o jiné:
Předpokládaný odjezd v pondělí:
Pro účastníky mladší 18 let (Přivezte s sebou vytištěné a podepsané.)
Jméno a příjmení otce:

tel.:

Jméno a příjmení matky:

tel.:

Souhlasím s účastí svého syna/své dcery na terénním cvičení pořádaným PřF JU v termínu
6. - 9.11.2020.
V

dne
podpis rodičů

