Prihláška na Detskú univerzitu
v Liptovskom Mikuláši
„bakalárik“
pre žiakov skončeného 1. až 4. r. ZŠ
Študent
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska, ulica a číslo domu:
Mesto, PSČ:
Dátum narodenia:

Veľkosť trička:

Základná škola/ukončená trieda:
Rodič (zákonný zástupca)
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail:

Informovaný súhlas :
1. Žiak sa zaväzuje dodržiavať zásady správania
študenta DU, o ktorých bude podrobne informovaný na 1. stretnutí.
2. Zaväzujem sa zaplatiť účastnícky poplatok 55,00
EUR do 2. 6. 2017.
3. V súlade s § 2 písme. y) zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem svojím podpisom, že som bol riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu s uvedeným
podujatím.
4. Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa v súlade so zákonom 122/2013.
5. Pri nástupe môjho dieťaťa na DU podpíšem vyhlásenie, že moje dieťa neprejavuje príznaky
akútneho ochorenia, nie je nositeľom infekcie
a vírusov. Som si vedomý právnych následkov
v prípade nepravdivého vyhlásenia o zdravotnom
stave môjho dieťaťa v zmysle zákona § 56
č.355/2007 Z.z.
Podpis rodiča:

DEKAN ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY
v spolupráci s pedagógmi
Inštitútu Aurela Stodolu
Žilinskej univerzity v Žiline
mestom Liptovský Mikuláš
Centrom voľného času pre deti
a mládež v Liptovskom Mikuláši
SES v Liptovskom Mikuláši

ponúkajú Vašim deťom možnosť
v dňoch
3. 7. 2017 až 7. 7. 2017
absolvovať
ôsmy ročník

Detskej univerzity
v Liptovskom Mikuláši
pre bakalárske štúdium s programom

„Bakalárik“

Inštitút Aurela Stodolu EF Žilinskej univerzity v Žiline po úspešných predchádzajúcich
ročníkoch plánuje v dňoch
3. 7. 2017 až 7. 7. 2017
8.
ročník
Detskej
univerzity
(DU)
v Liptovskom Mikuláši s programom
„bakalárik“
Obsahom DU budú prednášky univerzitných pedagógov Elektrotechnickej fakulty Inštitútu Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši doplnené o praktické ukážky a experimenty
v laboratóriách a priestoroch IAS. Témy prednášok vychádzajú z odborného zamerania pedagógov a sú prispôsobené veku a záujmom
detí.
Deťom počas štúdia budú zabezpečené
obedy v stravovacom zariadení Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, desiata, pitný režim a
pedagogický dozor. Deti budú mať indexy ako
vysokoškolskí študenti a na prvom stretnutí dostanú tričko s logom detskej univerzity. Štúdium bude ukončené promóciou za prítomnosti
rodičov a príbuzných, na ktorej dekan EF ŽU
študentom odovzdá diplomy a prizná titul
„bakalárik“.
Na DU sa môžu prihlásiť žiaci ZŠ, ktorí
budú mať ukončený 1. až 4. ročník ZŠ.
Program DU bude organizovaný v čase
od 745 do 1515 hod. Z organizačných dôvodov
budú deti rozdelené do dvoch skupín. Výučba
bude sústredená v priestoroch Žilinskej univerzity na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom
Mikuláši.

Niektoré z ponúkaných prednášok
pre „bakalárikov“:







O využití slnečnej energie
Ako počíta slimák
Ako vidíme priestorovo
O ľudských a elektronických senzoroch
Ako počujeme
O robotoch

Organizačné pokyny:
V prípade záujmu o účasť Vašich detí na DU
vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju
do 1. 6. 2017
na adresu:
Detská univerzita
Elektrotechnická fakulta
Žilinskej univerzity
Inštitút Aurela Stodolu
ul. kpt. J. Nálepku č. 1390

Prednášky budú doplnené praktickými
ukážkami alebo cvičeniami v laboratóriách
a počítačových učebniach IAS.
Harmonogram každého dňa je zložený z
dopoludňajších
prednášok
s 15-minútovými
prestávkami. Po bloku prednášok nasleduje 2hodinová prestávka na obed. Po
obedňajšej
prestávke sú pre deti pripravené exkurzie do
vybraných laboratórií, kde uvidia praktické
ukážky a experimenty doplňujúce dopoludňajší
program.
Ďalej s deťmi plánujeme navštíviť priestory Mestského úradu a Mestskej polície
v Liptovskom Mikuláši. V prípade priaznivého
počasia
bude
organizovaná
spločenskošportová aktivita geocaching v areáli IAS
a športové súťaže pod vedením inštruktorov
z Centra voľného času.
Podmienkou získania záverečného titulu
„bakalárik“ je absolvovať minimálne 3 zo 4 dní
výučby.

031 01 Liptovský Mikuláš
(oskenovanú prihlášku môžete poslať aj elektronickou poštou na studijne@lm.uniza.sk )
Účastnícky poplatok 55,00 EUR
je potrebné uhradiť do 2.6.2017 ( bankovým
prevodným príkazom) na účet:
IBAN: SK84 0900 0000 0000 5671 6622
Variabilný symbol: 03072017
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno_priezvisko dieťaťa
Po uskutočnení platby Vás budeme informovať o prijatí Vášho dieťaťa na DU prostredníctvom
e-mailu
alebo
telefonicky.
V prípade, ak sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť DU, prosíme o zaslanie písomnej informácie (e-mailom, alebo poštou) do 19.6.2017
(bez storno poplatku). Po tomto termíne bude
vrátené len 50% poplatku.
Ďalšie informácie nájdete na
http://lm.uniza.sk/~du/

