Přípravný kurz chemie, fyziky a matematiky na ČVUT FBMI
pro studenty 1. ročníku akademického roku 2009–2010

BioŠrot 2009
Krkonoše, 13.–20. září 2009
•

Specifikace kurzu:
Cílem kurzu je připravit studenty prvního ročníku bakalářského studia na ČVUT FBMI v roce 2009–10
na budoucí studium z problematiky chemie, fyziky a matematiky. Výuka je prováděna zábavnou
formou, je prakticky orientovaná s množstvím experimentů a příkladů z každodenního života. Kurz
má na FBMI mnohaletou tradici a vedou ho zkušení pedagogové FBMI. Součástí kurzu je i společenská
část včetně diskusí o všech aspektech a otázkách studia na FBMI, které budoucí studenty zajímají.

•

Základní údaje o kurzu:
Termín:
Místo:
Zodp. vedoucí:
Příjezd:
Začátek kurzu:
Typ ubytování:
Konec kurzu:
Cena kurzu:

neděle 13. 9. 2009 až neděle 20. 9. 2009, tj. celkem 8 dní
Přední Labská u Špindlerova Mlýna, chata Bumbálka
doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
individuální v neděli 13. 9. 2009 od 16.00 hodin, nejpozději však do 20.00 hodin
ve 20.00 hodin na místě konání
standardní horská chata s pokoji a postelemi, netřeba proto nic vozit
ve 13.00 hodin na místě konání
2 300,- Kč (splatná před zahájením kurzu), která mimo stravy a dopravy zahrnuje vše
(ubytování a náklady s ním spojené, výukové materiály, zajištění kurzu apod.)
Strava:
Plná penze za 160,- Kč na den nebo polopenze (snídaně a večeře) za 110,- Kč. Podle
Vašeho zájmu stravu zajistíme, platit si ji bude každý sám přímo na místě.
Doporučujeme všem zvolit plnou penzi, neboť program kurzu bude probíhat celý den.
Výjimečné případy v případě exkurze nebo grilování domluvíme na místě.
Doprava:
Místem konání BioŠrotu – Biomedicíny na Kovošrotu – je horská chata Bumbálka,
osada Labská u Špindlerova Mlýna. Na místo konání se jede nejlépe autobusem
z Vrchlabí, vystoupí se na zastávce Bártlova Lávka. Potom je třeba se vrátit po silnici asi
100 m zpět k Vrchlabí a najít vpravo od cesty most přes řeku Labe. Řeku je nutné přejít
a jít stále do kopce, držet se spíše vpravo. Po téměř nekonečném stoupání narazíte na
velký lyžařský vlek Kovošrotu křižující cestu. Pokračujete dále po cestě asi 100 m
a dáte se odbočkou vpravo. Cesta vede přímo na chatu Bumbálka. V podstatě lze říci,
že od hlavní cesty se jde po žluté a zhruba 100 m před cílem je nutné odbočit vpravo.
Pokud chce někdo jet vlastním automobilem, je možné parkovat na parkovišti chaty
Bumbálka, což je cca 100 m za zastávkou Bártlova Látka směrem od Vrchlabí.
S sebou:
kromě osobních věcí je nutné mít zápisník, tužku, kalkulačku, nůžky, kladívko (nejlépe
geologické), přezůvky, plavky, staré oblečení a boty na výpravu do podzemí.
Další informace: včetně fotografií najdete na www.fbmi.cvut.cz/volny-cas/; na přihlašování a platby se
můžete ptát na adrese studijni@fbmi.cvut.cz, na otázky programu, výuky a
technického zajištění se ptejte na adrese roubik@fbmi.cvut.cz
V nouzi:
pokud se cestou ztratíte, nebo se dostanete do jiných nesnází, volejte 603 479 901.
•

Způsob přihlášení na kurz:
Závaznou přihlášku (je také na www.fbmi.cvut.cz/volny-cas/) odevzdejte nebo pošlete nejpozději do
8. 8. 2009 na studijní oddělení FBMI ČVUT (nám. Sítná 3105, 27 201 Kladno). Po obdržení přihlášky Vám
zašleme fakturu – daňový doklad k proplacení.
Na společné zážitky se těší všichni vedoucí kurzu.

