Asociace TOM ČR, TOM 21004 Sůvy
Závazná přihláška na letní stanový tábor Hůrky 2018
Adresa: Pošta Nová Bystřice, 378 33 NOVÁ BYSTŘICE, LT TOM Sůvy

Přihlašuji svého (svoji) syna – dceru:
Rodné číslo:

Bydliště:

Zdravotní pojišťovna:
na letní stanový tábor TOM Sůvy Hůrky 2018 ve dnech 14. července (sobota) – 28. července 2018 (sobota).
Telefon – matka:

Telefon – otec:

Vedení tábora upozorňuji zejména na:

Velikost trička:

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni s následujícími podmínkami:
a) Účastnický poplatek ve výši 2 900 Kč pro členy TOM Sůvy (pro ostatní 3 250 Kč) je nutné uhradit v období od 1. 4. 2018
do 5. 6. 2018. Cena tábora při přihlášení po 5. 6. 2018 činí pro členy TOM Sůvy 3 000 Kč.
Platbu je možné provést v hotovosti, převodem na účet 2100517938/2010 (Fio), nebo složenkou. Na požádání vystavíme
fakturu.
b) Pokud dítě bez vážného důvodu (onemocnění doložené potvrzením od lékaře) odřekne účast po 30. 6. 2018, bude částka
vrácena rodičům po odečtení stornopoplatku ve výši 700 Kč.
c) Podpisem rodiče potvrzují, že se seznámili s dokumentem „Sůví pravidla“.
d) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora kvůli závažnému porušení pravidel se zaplacená částka nevrací.
e) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením v průběhu tábora, s archivací těchto záznamů (fotografie, video,
audio…) a s jejich použitím při prezentaci a propagaci oddílu např. v kronikách, tisku, na Internetu atd.
f) V případě nezbytného lékařského vyšetření či hospitalizace dítěte během pobytu rodiče souhlasí s poskytnutím informací
o zdravotním stavu dítěte vedoucímu a zdravotníkovi tábora.
g) Rodiče souhlasí s využitím uvedených osobních údajů dítěte pro vnitřní potřeby oddílu a Asociace TOM ČR.

V Praze dne:

Podpis zákonného zástupce:

Písemné prohlášení rodičů
Letní stanový tábor oddílu TOM Sůvy

Hůrky 2018: 14. července (sobota) – 28. července 2018 (sobota)
Datum narození:

Jméno:
Adresa:

Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na tábor, není infekční choroba a hygienik ani ošetřující
lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský dohled.

Telefonní spojení na rodiče po dobu pobytu na táboře:
Otec:

Matka:
V Praze dne:

Podpis zákonného zástupce:

Datum nesmí být starší než jeden den před nástupem dítěte na tábor.

Asociace TOM ČR, TOM 21004 Sůvy
Zdravotní dotazník
Jméno:

Rodné číslo:

Bydliště:
Prodělaná infekční onemocnění:

Jiné:
Úrazy:
Operace:
Trvale se léčí:
Trvale bere léky:
Datum poslední léčby antibiotiky:
Alergie a stravovací omezení:

Pokud dítě užívá léky, je nutné je všechny předat s uvedeným dávkováním a v původním obalu zdravotníkovi.
Vyjádření lékaře je možné nahradit lékařským potvrzením, které dítě získalo např. kvůli škole v přírodě nebo jinému
táboru. Toto potvrzení však nesmí být starší než 1 rok. Po skončení tábora bude toto potvrzení vráceno rodičům.

Vyjádření dětského lékaře
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na letním stanovém táboře Hůrky 2018.
Zdravotní omezení:

V Praze dne:

Razítko a podpis lékaře:

