Toto prohlášení musí být vyplněno v den nástupu!!!

Nástupní list - tábor č. …
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště + PSČ:
Adresa, telefon a E-mail rodičů po dobu pobytu dítěte na táboře:
Domů:

Mobil:

E-mail:

Do práce:

Mobil:

E-mail:

Případně jinam (pokud rodiče nebudou doma):
Částka za tábor zaplacena dne:
Jak:

z účtu číslo:

hotově

Kým (rodiči, zaměstnavatelem):
složenkou

(zakroužkujte)

Sdělení rodičů organizátorům tábora (alergie na léky nebo prostředí, jaké má dítě vážné problémy, komu
předat dítě při odchodu z tábora a komu nedávat, apod.):

Dítě si vyzvedne (uveďte jména):
Dítě půjde domů samo: ano ne
Pokud nestačí kolonky – vypište to na speciální papír.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:
Prohlašuji, že dítě…………………………………………………… datum narození ………………………………… je úplně zdravé, nemá
psychické problémy a nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…) Dále prohlašujeme, že hygienik
ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě není zavšiveno a nepřišlo v posledních dvou
týdnech do styku s osobami, které měly vši.
Jsem se vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z 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 (zejména u agresivity,
kouření, případně dalších závažných přestupků). V případě poškození nebo zničení věcí nebo zařízení tábora
způsobené nedbalostí dítěte nebo porušením táborového řádu dítětem jsme si vědomi,že případné škody uhradíme.
Souhlasíme s tím,že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci po dobu nezbytně nutnou a to v souladu se
zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V…………………… Dne ………………… (= den nástupu na tábor)

Podpis zákonných zástupců …………………

Bez nástupního listu není účast na táboře možná!!!

