PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Vzhůru za tučňáky! (Jarní prázdniny 2017)

pro účastníka tábora „Vzhůru za tučňáky!“
Příměstský tábor pro 1. stupeň ZŠ v termínu jarních prázdnin (6. – 10. 3. 2017)

Příměstský tábor pro děti 1. stupně ZŠ v termínu jarních prázdnin (6. – 10. 3. 2017)
Info a přihlášky na www.ddm-hd.cz, cena 1250 Kč.

Prohlášení o bezinfekčnosti je zvláštní formou čestného prohlášení, které je vyplňováno
zákonnými zástupci dítěte před jeho účastí na letním táboře či podobné akci pro děti. Tímto
prohlášením se zákonní zástupci dítěte zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by
mohlo ohrozit ostatní děti ve skupině (ostatní účastníky).

Přihlašuji tímto závazně své dítě na příměstský tábor v Envicentru PROUD
Vzhůru za tučňáky! v termínu 6. – 10. 3. 2017.
Program probíhá od 8:00 do 16:00 každý den
Expedice na jižní pól za tučňáky, program: fyzické a psychické testy účastníků expedice, výroba
základních potravin na cestu (máslo, jogurt, bylinkový čaj), nácvik základních tábornických
a pozorovacích dovednosti, přežití v přírodě.

Jméno, příjmení: ...................................................... Rodné číslo: ...................................
Místo trvalého pobytu: ....................................................................................................
Zdravotní stav účastníka: ............................. Obtíže: .......................................................

Prohlašuji, že účastník (jméno, příjmení) ................................................................... je zdráv.
Současně mi není známo, že by účastník v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím
nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou. Účastník nejeví známky onemocnění (zvracení,
průjem, zvýšená teplota…). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil účastníkovi zvýšený zdravotní
dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření.
Účastník je schopen zúčastnit se jmenované akce v termínu uvedeném na přihlášce a za podmínek
uvedených v propozicích k dané akci.
Současně prohlašuji, že jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé.

(všechna zdrav.omezení, užívané léky, alergie, diety aj. uveďte do „Zdravotního listu” a informujte koordinátora akce)

Co bychom ještě měli vědět:…………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení zák. zástupce účastníka: ........................................................................

V .............................................................
Podpis zák. zástupce: ….................................

dne .......................... 2017
Podpis účastníka: ….................................

(vyplňte pouze je-li účastník mladší 18 let)

Kontakt na zák. zástupce (e-mail + mobil): ......................................................................

!! Podepište, prosím, až v den odjezdu na akci, resp. v 1. den konání akce !!

(povinná položka: mailem budeme zasílat další info o akci, mobil je nezbytný při řešení nenadálých situací)

Spolu s přihlášením se zavazuji zaplatit účastnický poplatek za tábor v odpovídající výši, a to
nejpozději do pátku 24. února 2017. Beru na vědomí, že za přihlášeného účastníka je považován jen
ten, kdo zaplatil a odevzdal řádně vyplněnou přihlášku. Dále prohlašuji, že souhlasím se storno
podmínkami v případě neúčasti přihlášeného.
Storno podmínky: v případě odhlášení 7 a méně dní před začátkem tábora vrátíme 50 % z ceny. Při
nenaplnění kapacity tábora vracíme poplatek v plné výši. Storno poplatky se neplatí, pokud za sebe
účastník sežene náhradníka.
Souhlasím s uchováním osobních údajů účastníka akce v archivu DDM Horažďovice pro potřeby
evidence a výkaznictví, rovněž souhlasím s pořízením a využitím fotodokumentačních materiálů
z průběhu tábora pro potřeby prezentace a propagace další činnosti DDM Horažďovice.

V .............................................................

dne .......................... 2017

Podpis účastníka: ..................................

Podpis zák. zástupce: ….................................

Organizátor akce: PROUD Envicentrum Podbranský mlýn, Nábřežní 283, Horažďovice
pracoviště Domu dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11, 34101 Horažďovice,
IČ 61781371; www.ddm-hd.cz



(pouze je-li účastník mladší 18 let)

ÚHRADA POPLATKU ZA TÁBOR
Vzhůru za tučňáky (Jarní prázdniny 2017)
Účast na táboře je podmíněna včasným zaplacením účastnického poplatku, který je 1 250 Kč za
účastníka v termínu 6. – 10. 3. 2017. Cena zahrnuje zábavně vzdělávací program (8 – 16 hod),
stravování (svačina, teplý oběd, svačina) a pitný režim.
Účastnický poplatek zaplaťte, prosím, do 24. 2. 2017 a to pouze bezhotovostní formou (vkladem
u KB či převodem) na účet 980 819 02 07/0100 (KB). Do sdělení příjemci uveďte: jméno účastníka
a název akce (např. Vendelín Proutek, Vzhůru za tučňáky).
Dovolujeme si upozornit, že místa na táboře nelze rezervovat - přihlášený je pouze ten účastník,
který má odevzdanou přihlášku a včas zaplaceno.
Propozice s informacemi o akci, programem tábora a kontaktem na koordináta naleznete brzy
vyvěšené na nástěnkách všech pracovišť DDM Horažďovice. Sledujte také náš web www.ddmhd.cz nebo www.envicentrum.eu a facebook. Podrobné informace k akci (seznamy věcí aj.)
zašleme zákonnému zástupci účastníka e-mailem do 24. 2. 2017.

