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PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Třemošnice 2018
jméno a příjmení:

datum narození:

adresa trvalého pobytu:

škola a třída:

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:

Týdenní termíny:

 16. 7. – 21. 7. 2018

 6. 8. -10. 8. 2018

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) dcery(syna) pro účely propagace sdružení.
V den nástupu dítěte na volnočasovou aktivitu odevzdejte prosím následující dokumentaci:
 kopii průkazky zdravotní pojišťovny
 prohlášení o bezinfekčnosti a další upozornění
 prohlášení odchodu dítěte z volnočasové aktivity – pokud si dítě nebudete vyzvedávat a bude
odcházet samostatně
Každý den je zákonný zástupce povinen dát dítěti sebou vhodné oblečení a obuv odpovídající délce
volnočasové aktivity a potřebám dítěte. O speciálních potřebách bude vždy předem informováno.
Příchod na volnočasovou aktivitu:
Sraz na denní program začíná v 8:00 hodin v Městské knihovně v Třemošnici.
Odchod z volnočasové aktivity: Denní program končí v 16:00 hodin a je nutné si dítě vyzvednout v městské
knihovně. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého
dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte. Pokud bude dítě v knihovně mimo
stanovený čas, není dozor zajišťován.
Upozornění: V případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje zásady kolektivního soužití,
je provozovatel akce oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz.
Za mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) nezodpovídáme.
Za všechny škody způsobené dětmi zodpovídají rodiče.
Přihlašuji své dítě na příměstský tábor a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.

V …………………….………….. dne …………….……

Přihlášku (díl A) odevzdejte v Městské knihovně v Třemošnici

………………………………
podpis zákonného zástupce
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (podepište a odevzdejte až v den nástupu na akci)
Prohlašuji, že dítě: ________________________, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění
(například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na volnočasovou aktivitu
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu
není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé
a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1
zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.
ZDRAVOTNÍ STAV
U svého dítěte dále upozorňuji na (alergie, léky):
….........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
V _____________ dne:____________________ Podpis zákonného zástupce: ______________________
PROHLÁŠENÍ O ODCHODU DÍTĚTE
Souhlas se samostatným odchodem dítěte z volnočasové aktivity:
Souhlasím s tím, že dítě:______________________ bude po ukončení aktivity příměstského tábora domů
odcházet samostatně.
V ___________________ dne:______________ Podpis zákonného zástupce: ______________________

PLATBY:
záloha do 7 dní po podání přihlášky
doplatek do 1. 6. 2018
PLATBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V TŘEMOŠNICI

Cena tábora: (zahrnuje stravu, pitný režim, program)
celková částka
záloha
Oba termíny:
1500,- Kč
800,- Kč
Jeden termín:
800,- Kč
400,- Kč

doplatek
700,- Kč
400,- Kč

Storno poplatky:
zrušení 14 dní před začátkem - 50%,
zrušení v době tábora (s omluvou) - 75%,
bez omluvy - 100%
V případě zajištění náhradníka se storno neplatí.

Přihlášku (díl A) odevzdejte v Městské knihovně v Třemošnici

