HC UNIČOV, z.s.
Zimní stadion, Pionýrů 1187, Uničov 783 91, tel: 585 054 201, www.hokejunicov.cz

PŘÍHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PMT Ptačáta 2020 aneb LEDŇÁČCI ,,bez ledu“
27.7. – 31.7. 2020
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Kontakt na dítě (mobil, e-mail)

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
Jméno a příjmení:
Mobilní telefon
E-mail:
Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) dcery/syna pro účely propagace činnosti HC Uničov
ANO/NE
HC Uničov při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
V den nástupu na dítěte na příměstský tábor odevzdejte prosím následující dokumentaci:
 kopii kartičky zdravotní pojišťovny
 prohlášení o bezinfekčnosti a další upozornění
 prohlášení o odchodu dítěte z příměstského tábora – pokud si dítě nebudete vyzvedávat osobně a bude
odcházet samostatně
Příchod na příměstský tábor:
Vedoucí přebírají odpovědnost za dítě v čase zahájení programu uvedeného v informacích o táboře.
Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě dříve, odpovídá za něj i přesto, že se dítě
nachází v prostorách HC Uničov, až do doby zahájení tábora. Vedoucí za dítě v tomto čase nezodpovídá.
Odchod z příměstského tábora:
Vedoucí odpovídají za svěřené dítě až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, nejdéle však 15 min po
ukončení tábora. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte
z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte.
Upozornění:
V případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád a pravidla tábora, je vedoucí oprávněn
vyloučit dítě z tábora bez nároku na vrácení peněz.
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými:

V_________________dne________________

________________________
podpis zákonného zástupce

HC UNIČOV, z.s.
Zimní stadion, Pionýrů 1187, Uničov 783 91, tel: 585 054 201, www.hokejunicov.cz
PMT Ptačáta 2020 aneb LEDŇÁČCI ,,bez ledu“

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (podepište a odevzdejte až v den nástupu na tábor)
Prohlašuji, že dítě __________________________________, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění
(například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku
s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé a zejména jsem
si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č. 200/90 Sb., pokud
by nešlo dokonce o trestný čin.
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ (alergie, léky, diety…)
_______________________________________________________________________________________________
U svého dítěte upozorňuji na:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

V_____________________dne________________

Podpis zákonného zástupce:__________________________

PROHLÁŠENÍ O ODCHODU DÍTĚTE
Souhlas se samostatným odchodem dítěte z příměstského tábora:
Souhlasím s tím, že dítě ______________________________ svěřené mi do péče bude po ukončení tábora domů
odcházet samostatně:
V___________________dne_________________

Podpis zákonného zástupce:___________________________

Cena tábora je 1.700,- Kč
Cena zahrnuje: pitný režim, 2x denně svačinu, 1x denně teplý oběd, výlety, materiál, vstupné a odměny pro děti.
Záloha ve výši 700,- Kč musí být uhrazena a přihláška podána nejpozději do 30. června 2020.
Platba zálohy na účet: 153 461 967/0300 ČSOB Uničov
variabilní symbol: 78391
do zprávy pro příjemce: jméno dítěte/dětí
Doplatek 1.000,- Kč budeme vybírat v den nástupu na tábor na základě příjmového dokladu. V případě, že dítě
mimo zdravotní důvody (potvrzeno lékařem) na tábor nenastoupí, záloha 700,- Kč NEBUDE VRÁCENA!
Pozn.: po předchozí domluvě je možnost zaplatit celou částku na účet
Informace o programu tábora obdržíte v den nástupu na tábor (pondělí 27. července 2020). Tábor začíná v 8:00h
na zimním stadionu v Uničově. S sebou sportovní obuv a oblečení, přikrývku hlavy a lahev na pití.

