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V Praze dne 30. října 2012 

Pražský pramen 
Finálové kolo 4. – 6. 11. 2012 

Informace pro soutěžící a jejich rodiče 
 

Vážení soutěžící, vážení rodiče, 
v termínu 4. - 6. 11. 2012 pořádá Gymnázium, Botičská 1, Praha 2 finálové kolo 5. ročníku 
přírodovědné soutěže Pražský pramen, do kterého jste postoupili (Vaše dítě postoupilo). 
 
Program soustředění je následující: 
4. 11. (neděle) 8.20 – 8.40 registrace účastníků v budově gymnázia 

Dopoledne: úvodní informace a přednášky 
Odpoledne: laboratorní blok + exkurze 
Konec: 15.30 metro trasa C, Florenc, vestibul směr autobusové 
nádraží Florenc 

5. 11. (pondělí) Dopoledne: exkurze (sraz 8.10 Smíchovské nádraží (dole ve vestibulu 
metra) 
Odpoledne: přednáška a terénní úloha 
Konec: 14.45 v budově Gymnázia Botičská  

6. 11. (úterý)  Dopoledne: závěrečný test a exkurze do Zoo Praha (sraz u vchodu do 
Zoo v 8.45); 12.30: vyhodnocení finálového kola soutěže 
Konec: 13.30 hodin u vchodu do ZOO 

 
Doporučené vybavení soutěžících:  
teplé oblečení na exkurze, psací potřeby, doklady, kartu zdravotní pojišťovny, přezůvky, svačinu 
na celý den, průkaz na pražskou MHD, na laboratorní blok ochranný plášť (není nezbytně nutné, 
škola případně zapůjčí) a kalkulačku 
 
Zákonné zástupce soutěžících dále prosíme o potvrzení níže uvedeného prohlášení. Všichni 
soutěžící si zároveň přinesou potvrzení o studiu na ZŠ (je nutné pro zařízení permanentek do zoo 
a botanické zahrady). Soutěžící pak obě potvrzení přinesou a odevzdají při nedělní registraci! 
Pro nejlepší účastníky jsou připraveny zajímavé a hodnotné ceny. 
 
zde odstřihnout a donést na registraci v neděli 

Prohlášení zákonných zástupců soutěžícího 
 
Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera ………………………………….…… zúčastnil(-a) 
soutěže Pražský pramen konané ve dnech 4. – 6. 11. 2012, kterou pořádá Gymnázium 
Botičská, Botičská 1, Praha 2. 
Zároveň souhlasím se zveřejněním fotografií z akce na školním webu www.gybot.cz. 
 
       ……………………………………….. 
       (podpis zákonného zástupce soutěžícího) 
 
kontaktní telefon na rodiče: ....................................................... 


