VATRA Boskovice z.s., Květná 40, Boskovice, 680 01

List účastníka

VATRA Boskovice z.s., Květná 40, Boskovice, 680 01

List účastníka

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:

Prohlašujeme, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:

Prohlašujeme, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:

…………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………
Bytem: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………
Bytem: …………………………………………………………………………..

Změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění / průjem, teplota, kašel apod./ a
nebyla mu nařízena karanténní opatření.
Není nám též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.

Změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění / průjem, teplota, kašel apod./ a
nebyla mu nařízena karanténní opatření.
Není nám též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.

Upozorňujeme na tyto zvláštnosti dítěte a závažné události v životě dítěte v poslední
době, které by mohly ovlivnit jeho chování a prožívání:

Upozorňujeme na tyto zvláštnosti dítěte a závažné události v životě dítěte v poslední
době, které by mohly ovlivnit jeho chování a prožívání:

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora Vatra Boskovice v termínu
16. 7. 2016 – 29. 7. 2017.
Jsme si vědomi právních následků, které by nás postihly, kdyby toto naše
prohlášení bylo nepravdivé.

Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora Vatra Boskovice v termínu
16. 7. 2016 – 29. 7. 2017.
Jsme si vědomi právních následků, které by nás postihly, kdyby toto naše
prohlášení bylo nepravdivé.

Jsme si vědomi toho, že naše dítě podléhá řádu stanovenému vedením tábora a je
povinno plnit pokyny vedoucích.
Bereme na vědomí, že za ztrátu cenných věcí, které nejsou v doporučeném seznamu,
organizátor tábora nezodpovídá.

Jsme si vědomi toho, že naše dítě podléhá řádu stanovenému vedením tábora a je
povinno plnit pokyny vedoucích.
Bereme na vědomí, že za ztrátu cenných věcí, které nejsou v doporučeném seznamu,
organizátor tábora nezodpovídá.

Datum : ………………………………….

Datum : ………………………………….

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………………….

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………………….

Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu na tábor a dítě je povinně
odevzdá s průkazem zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor!

Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu na tábor a dítě je povinně
odevzdá s průkazem zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor!

