List účastníka

Část A

Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................
Datum narození: ........................................................................................................
Bydliště: ………………………………………………………… PSČ: ............................
Telefon domů: ............................................................................................................
Navštěvovaná základní škola: ……………………………………………………………
Místo a adresa odkud dítě do tábora nastupuje (liší-li se od bydliště):
.....................................................................................................................................

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, chřipka apod.), okresní hygienik ani ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že by v posledních dvou
týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se tábora v termínu:
* Termín konání

I. turnus
II. turnus

08. 07. 2018 – 21. 07. 2018
22. 07. 2018 – 04. 08. 2018

* vyberte Vámi zvolený turnus

Telefonní a písemné spojení na rodiče nebo zákonné zástupce dítěte po dobu jeho
pobytu na táboře (spojení do zaměstnání; pokud máte, uveďte mobilní telefon):
Adresa: …….………………………………………. Telefon: …………………………..
Adresa: …………………………………………….. Telefon: …………………………..
Jsem si vědom(a) 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.
Souhlasím s případným zveřejněním fotografií a videa mé(ho) dcery(syna) pro účely
propagace činnosti pořádajícího subjektu (Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač):

ANO / NE

V Brně dne …………………… 2018
(max. 1 den před započetím tábora)

……………………………….
podpis zákonného zástupce

List účastníka

Část B

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………
U svého dítěte upozorňuji na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dítě má alergii na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dítě užívá tyto léky:

Název

Dávkování

……………………………….

………………………….

……………………………….

………………………….

……………………………….

………………………….

……………………………….

………………………….

Dítě je: plavec – začínající plavec – neplavec – bojí se vody
(nehodící se škrtněte)
Další důležitá sdělení:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

K listu účastníka přiložte: průkaz zdravotní pojišťovny
posudek o zdravotní způsobilosti
léky (pokud dítě užívá) se jménem a dávkováním

V Brně dne …………………… 2018
(max. 1 den před započetím tábora)

……………………………
podpis rodičů

