Prihláška na letný tábor farnosti Turčiansky Peter

Dotazník o účastníkovi tábora:
(Tento dotazník treba odovzdať spolu s preukazom poistenca v deň príchodu na letný tábor!)

Popis tábora:
Organizátor
tábora
Miesto tábora
Čas konania
tábora
Účastnícky
poplatok
Kontaktná osoba:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčiansky Peter
Chata ASSISI, Štiavnické Bane
2. 7. do 8. 7. 2017

Meno a priezvisko: .............................................................................. Vek: ..............................
Ulica: ..................................................... Obec: ..................................... PSČ: .............................
telefón – otec: ................./................................., telefón mama: ............./................................

82,50 € ; pre deti farníkov 60,-€

Informácie pre zdravotníka víkendu:

br. Milan Smiček, 0907 845 532

Chlapec trpí alergiou, na čo
Chlapec užíva lieky, aké a ako často

Prihlasovaný účastník tábora:
Priezvisko a
meno:
Adresa:

Dátum
narodenia:

:

Adr. rodičov
v čase tábora

@:

Chlapec v poslednom roku
prekonalo vážne ochorenia
Chlapec má neobvyklé návyky,
zvláštnosti
Chlapec trpí hyperaktivitou,
epilepsia,
Ďalšie upozornenia pre vedúcich

Prehlásenie rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa:

Problémy s potravinami

PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI A ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA:

TÝMTO ZÁVÄZNE PRIHLASUJEM SVOJE DIEŤA NA UVEDENÝ LETNÝ
TÁBOR.

V ___________________________ dňa ____. ____. 2017

1. Prehlasujem, že dieťa posielam na pobyt zdravé a bez akútnych zdravotných problémov.
2. Prehlasujem, že v našej rodine ani v jej bezprostrednom okolí sa v poslednom období nevyskytla žiadna
infekčná choroba.
3. Prehlasujem, že dieťa má osvojené základné hygienické návyky a zásady slušného správania.
4. Poučil som svoje dieťa o tom, aby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu nahlásil vedúcemu
Som si vedomý /á/ právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý /á/,
že by som sa dopustil /a/ priestupku podľa § 38 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Svojim podpisom dávam súhlas na zverejnenie fotiek pre reklamné účely, dieťa nebude menované,
ide o hromadné fotky.
Svojim podpisom beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je organizátorom poistený
(úraz, krádež).

__________________________
podpis rodiča

V........................................................... dňa*...............................
(* Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom)

..........................................................
podpis zákonného zástupcu

