Nástupní list – příměstský tábor č. 3 18.-22.7.2022
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Bydliště vč. PSČ:
Jméno rodiče (zákonného zástupce):
Kontakt po dobu konání HPT - telef.č.:

e-mail:

Sdělení organizátorům tábora (alergie, diety, nevolnost v autobuse, jiné závažné problémy apod.):
Dítě bere tyto léky (předejte s návodem při nástupu vedoucím):
Dítě si vyzvedne (uveďte jména, pokud se liší od zákonného zástupce):
Dítě bude chodit domů samo – pak napište ANO a čas odchodu, jinak proškrtněte:
Případné další poznámky uveďte na zadní stranu nástupního listu

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:
Prohlašuji, že dítě…………………………………………………… datum narození ………………………………… je
úplně zdravé, nemá psychické problémy, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…), nemá
příznaky žádné infekce. Dále prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Dítě je
očkováno dle očkovacího kalendáře. Není mi známo, že by v posledních 14 dnech přišlo dítě do styku
s osobami, které onemocněly infekčním onemocněním nebo s osobami podezřelými z nákazy. Dítěti, ani
jinému příslušníku rodiny, žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. Dítě
není zavšiveno a nepřišlo v posledních 14 dnech do styku s osobami, které měly vši.
Jako zákonný zástupce dítěte jsem si vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z uvedení
nepravdivých údajů v tomto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu.
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se všem
pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. V případě poškození
nebo zničení věcí či zařízení tábora způsobené nedbalostí dítěte nebo porušením táborového řádu dítětem jsem si
vědom, že případné škody uhradím.
Souhlasím s tím, že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci po dobu nezbytně nutnou, a to
v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Souhlasím se zveřejněním fotek z akce na webu, facebooku,
Instagramu Dlažky či Duhy.
Jako zákonný zástupce jsem seznámen a souhlasím s táborovými podmínkami včetně storna na
www.dlazka.cz .
V…………………… Dne …………………

Podpis zákonných zástupců ……………………………………

(= den nástupu na tábor)

Bez nástupního listu není účast na táboře možná!

