PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořadatel DDM SMĚROVKA
Název a termín:

ZǍHADA HLAVOLAMU pro děti od 5 do 11 let

Pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin

v termínu od 13. do 17. 2. 2017

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
Jméno a příjmení:

Mobil/telefon domů:

e-mail:

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií své(ho) dcery(syna) pro účely propagace
činnosti:
ANO / NE
V den nástupu dítěte na volnočasovou aktivitu odevzdejte prosím následující
dokumentaci:
 kopii průkazky zdravotní pojišťovny
 prohlášení o bezinfekčnosti a další upozornění
Každý den je zákonný zástupce před odchodem na volnočasovou aktivitu povinen
kontrolovat bezinfekčnost dítěte.
Svým podpisem může zákonný zástupce pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte či
souhlasit se samostatným odchodem domů.
Program dne:
Vedoucí přebírají odpovědnost za svěřené dítě od převzetí do předání dítěte zákonnému
zástupci či samostatného odchodu domů.
Každý den výlet vlakem do Prahy, návrat na oběd. Poté hry a tvoření v klubovně.
Sraz nejpozději v 8:20 a odchod nejdříve po 14 h.
Dopolední svačinu s sebou do batůžku, oběd a odpolední svačina ve SMĚROVCE.
Cena 2000,- Kč je splatná v den nástupu na aktivitu. V ceně je jízdné i vstupné.
DDM Směrovka, K Nádraží 104, Hostivice (za Bufetem na náměstí)
Přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím
s podmínkami v přihlášce uvedenými:
V ………………….. dne ……………

………………………………
podpis zákonného zástupce

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.
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ
U svého dítěte dále upozorňuji na:
…........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.

V ………………….. dne ……………

………………………………
podpis zákonného zástupce

