Přihláška na příměstský tábor 2020 při ZŠ a MŠ Vacov
„Kdo si hraje, nezlobí“
Organizace: ZŠ a MŠ Vacov
Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov
Přihlašuji závazně svého
syna/dceru ………………………………………………………………………….
Datum narození ………………………..
Bydliště ……………………………………….Zdravotnípojišťovna.............................
Jméno matky…….……..……..………………. ……telefon.……..……..……………..
Jméno
otce…….……..…….……..…………......................telefon..…….….........................
Termín (zaškrtněte, o který termín máte zájem):
1.
2.

14. - 17. 7. 2020
17. – 21. 8.2020

Vaše dítě je (nutno zaškrtnout):
výborný plavec
průměrný plavec

neplavec

Vedení tábora sděluji, že dítě prodělalo tyto závažnější nemoci:
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí
s následujícími podmínkami:
• Vyplněná a lékařem potvrzená přihláška musí být odevzdána nejpozději
do 25.6. 2020
• Výše platby je 1 300,- Kč.
Storno podmínky:
Dítě je možno z tábora odhlásit pouze z důvodu nemoci a jen na základě
lékařského potvrzení může být vráceno 70% z uhrazené částky.
Pokud odhlásíte dítě v průběhu tábora - nelze vrácení peněz nárokovat.
V ……………………………………….
dne ………………………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

Vyjádření ošetřujícího lékaře:
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte ……………………………umožňuje účast na
příměstském táboře.
Případná upozornění, omezení:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

V ……………………………………… dne …………………..

razítko a podpis lékaře

Souhlas zákonného zástupce se sportovním a zábavným programem
příměstského tábora při ZŠ a MŠ Vacov
Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera účastnila sportovních a zábavních aktivit,
které organizuje příměstský tábor při ZŠ a MŠ Vacov.
Jméno účastníka tábora………………………………………………………………
Při všech aktivitách vedoucí instruktoři tábora poskytují dětem instrukce a
informace, které je nutné dodržovat pro zachování jejich zdraví a bezpečí.
V případě nedodržení pravidel či nesprávného chování nebo neočekávané
události (např. zranění) – je instruktor povinen neprodleně kontaktovat rodiče a
následně se s ním vzniklou situaci řešit. Vedoucí instruktoři jsou řádně proškoleni
pro práci s dětmi.
Programové aktivity: dovednostní hry, zážitkové, sportovní, tematické aktivity,
soutěže, hry, výlety, návštěva plaveckého zařízení
Pravidla pro účastníka tábora:
•

je povinen dbát pokynů instruktora

•

nesmí se samovolně vzdalovat z dohledu instruktora bez jeho souhlasu

•

musí být ohleduplný k ostatním účastníkům a svému okolí při všech
aktivitách

•

nesmí nosit nebezpečné předměty

•

nesmí nosit cenné předměty (pouze na vlastní odpovědnost)

•

dodržuje hygienická pravidla (desinfekce, roušky apod.) dle aktuální
situace v souvislosti s COVID-19 a nařízením vlády ČR. Zpracováno
v dokumentu - Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku
2019/2020“

Prohlašuji, že syn/dcera je plně způsobilý/á k účasti na příměstském táboře při
ZŠ a MŠ Vacov a byl/a seznámena s náplní a pravidly tábora. Tento souhlas je
platný po dobu trvání tábora.
V………………………...

dne……………………………

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

Platební údaje:
• Platbu je možné uskutečnit v hotovosti (u vedoucích tábora) nebo
převodem na účet školy 168145510/0300 – variabilní symbol je rodné
číslo účastníka tábora (bez číslic za lomítkem).
• do poznámky uveďte prosím termín tábora
• Prosíme o zaplacení do konce června

