Toto prohlášení musí být vyplněno v den nástupu!!!

Nástupní list – akce pro dospělé
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Dospělý:
Dospělý:
Mobil(y) dospělých po dobu pobytu na akci:
Účastníci byli během posledních 14 dnů v zahraničí: ano ne
V případě, že ano, uveďte zemi pobytu:
Sdělení organizátorům
(ohledně účastníků dospělých - alergie na léky, jídlo nebo prostředí, vážné problémy a pod.) :

Pokud nestačí kolonky – vypište to na druhou stranu či na speciální papír.

Prohlášení osob účastnících se akce:
Prohlašuji, že osoby výše uvedené jsou zdravé, nemají psychické problémy a nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota, kašel…). Dále prohlašuji, že nemají příznaky infekce COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost,
bolest v krku, ztráta chuti a čichu). Není mi známo, že by v posledních 14 dnech dospělí přišli do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí nebo osobami podezřelými z nákazy. Dále prohlašuji, že
hygienik ani ošetřující lékař dospělým, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu ve společné domácnosti, nenařídil
karanténní opatření.
Jsem si vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů v tomto prohlášení
vzniklo zdravotní ohrožení kolektivu.
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník akce podléhá řádu akce a podrobuje se všem pokynům
vedoucích. Nedodržení řádu může být potrestáno i vyloučením z akce (zejména u agresivity, kouření mimo vyhrazené
prostory, případně dalších závažných přestupků). V případě poškození nebo zničení věcí nebo zařízení tábora
způsobené nedbalostí nebo porušením táborového řádu účastníkem jsem si vědom, že případné škody uhradím.
Souhlasíme s tím, že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci po dobu nezbytně nutnou a to
v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Souhlasíme se zveřejněním fotek z akce na webu a FB Dlažky
či Duhy. Souhlasíme s táborovými podmínkami včetně storna na www.dlazka.cz .

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

Podpisy dospělých ………………………………………………….…………………

Bez nástupního listu není účast na táboře možná!!!

