Závazná přihláška na letní soustředění - Zlaté Hory

Provozovatel tábora:

Taneční škola Dance4Life Opava

Bankovní spojení :

ČSOB

Termín konání : 22. 07. – 28. 07. 2018

č. ú. : 277951351/0300
Místo konání: Zlaté hory

Cena pobytu: 4. 150,-

Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………. Narozen:…………………
Škola : ………………………………… Zdravotní pojišťovna : …………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonných zástupců: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa a kontaktní telefon v době konání tábora: …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bere pravidelně tyto léky (jaké a kdy) : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Další závažné informace pro provozovatele tábora: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě vydáno těmto osobám (jméno a příjmení) :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Dítě je plavec / neplavec * (nehodící škrtněte)
Storno poplatek: 1500,- Kč při odhlášení do jednoho měsíce před zahájením tábora; 2000,- Kč při odhlášení
do 7 dnů před zahájením tábora.
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Veškeré pokyny, vedení tábora a lektorů, budu plnit bez zbytečných řečí. Budu dodržovat režim dne a denní program.
Bez vědomí svého vedoucího se nevzdálím od své skupiny, ani ve snu mě nenapadne opustit tábor.
Budu se snažit mít dobrou náladu, překonat rozmrzelost a přispěji k tomu, aby moje skupina byla nejlepší.
Budu jíst vše co dostanu a o co požádám. Nebudu plýtvat jídlem.
Všichni pracovníci tábora jsou mí starší kamarádi. Zastupují na táboře mé rodiče. Budu jim nápomocen v jejich práci.
V případě osobních problémů, se na ně budu s důvěrou obracet. Budu sám dbát o svou bezpečnost a o bezpečnost svých
kamarádů. Bez povolení nevstupuji do cizích stanů, kuchyně, skladu, pokojů a izolace.
Všichni táborníci jsou mými kamarády. Nebudu vymýšlet, co bych jim kdy a kde udělal špatného. Budu pomáhat
slabším. Nebudu se jim vysmívat, když se jim něco nepovede. Budu mluvit slušně.
Budu pečovat o pořádek ve svém pokoji a celém táboře. V kufru budu mít neustále pořádek. Nebudu ničit zařízení
tábora, ani věci svých kamarádů. Nejsem kazisvět.
Cokoliv si půjčím, vše v pořádku vrátím. Zničím – li něco úmyslně, škodu uhradím.
Budu pečovat o svou osobní hygienu. Veškerá onemocnění a zranění - svá i kamarádů, nahlásím svému vedoucímu a
zdravotníkovi. Klíště v žádném případě sám neodstraňuji a okamžitě nahlásím zdravotníkovi.
Na koupališti se plně řídím pokyny vedoucího, nebo zdravotníka. Vodu na pití beru jen z určeného zdroje.
Přidělené služby vykonávám pečlivě a svědomitě. Nebudu se bát žádné práce.
Vždy, to znamená i v noci, budu používat záchod.
Nebudu kouřit, pít alkohol, ani užívat jakékoliv návykové látky.

V případě závažného porušení táborového řádu, bude účastník na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. Rodiče
účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, hradí veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Provozovatel nevrací alikvotní
část účastnického poplatku.
V případě ukončení pobytu z důvodu nemoci, nebo jiných důvodů, provozovatel nevrací alikvotní část.

Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů. Jsem připraven, na vyzvání zodpovědné osoby TŠ Dance4Life, správnost
údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Taneční škola Danc4Life se sídlem 17.listopadu 1210/2, Opava, jako správce,
zpracovalo v souladu se zákonem č.101/2000Sb., O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora. V přihlášce jsem uvedl (a) veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu
účastníka tábora. Případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně
prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce, po dobu konání tábora platné. V případě
závažných zdravotních problémů účastníka, nebo jeho kázeňských přestupků, zajistím odvoz účastníka do 24 hodin. Dále se tímto
zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které jsem úmyslně
způsobil.
Dne: …………………….

…………………………………. …………………………………………………………
Podpis účastníka

podpis rodičů (příp. zákonného zástupce) je-li účastník mladší 18 let

Nedílnou součástí závazné přihlášky je: průkaz zdravotní pojišťovny, závazný pokyn dětského lékaře, písemné prohlášení
rodičů o zdraví dítěte

Závazný pokyn dětského lékaře
V souladu se zdravotními předpisy pro hromadné zotavovací akce rozhoduji závažně, že jmenovaný
……………………………………………………………….........................................., nar.: …………………………………………
se může účastnit dětského tábora.
Podle zdravotních záznamů prodělalo dítě tyto choroby: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Má tato zdravotní omezení: …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alergie na:(pro případ lékařského ošetření uveďte, prosím, zvláště alergické reakce na léky): ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………
Dne: ……………………………………..

……………………………………………………
Razítko a podpis lékaře

