List účastníka příměstského tábora Karpaťáček
Jméno a příjmení účastníka:
Bydliště:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:
Jméno a příjmení zákonných zástupců:
Telefon – kontakt na oba rodiče:
Telefon – do zaměstnání alespoň jednoho rodiče:
Dítě je plavec / neplavec

/ částečný plavec

Dítě je očkováno proti klíšťatům ANO – NE
Povoluji souhlas s focením ANO – NE a s uveřejněním fotek na internetových stránkách příp. na
propagačních materiálech organizace ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY ANO – NE
Alergie na:
Pokud dítě bere pravidelně nějaké léky, napište nám prosím jaké a kdy a jestli některé z nich máme dítěti
podávat během dne v průběhu příměstského tábora:
Jiná omezení, výjimečnosti a další důležité údaje o dítěti (zdravotní upozornění, návyky, strachy z něčeho např. zvířat atd.):
Pokud Vám nedostačuje prostor na vypsání všech důležitých informací o dítěti, použijte prosím druhou nepotištěnou stranu tohoto listu.
Informace obsažené v Listu účastníka budou použity pouze pro účely tábora, příp. pro informování lékaře při úrazu.



 ------------------------------------------------Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora:

Prohlašuji, že výše jmenovanému dítěti ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota, kašel aj.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není
mi známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí nebo s osobami podezřelými z nákazy.
Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.)
a lektorky nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení.
Jsem seznámen(a) se skutečností, že pokud dítě neuposlechne příkaz, příp. napomenutí lektorů a na základě
tohoto neuposlechnutí se dítěti stane újma, vedoucí ani ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY za to nenese zodpovědnost.
Dítě je schopno účastnit se tábora.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení a ostatní údaje uvedené
na tomto listě byly nepravdivé.

V______________________ dne _____________ _________________________________________
Podpis alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte

Tento list odevzdá zákonný zástupce či dítě v den nástupu na příměstský tábor, spolu
s kopií kartičky pojišťovny. (Pokud kopii zapomenete doma, lze kartičku okopírovat u nás na budově.)
Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne od nástupu účastníka
na příměstský tábor Karpaťáček.

