Dodatek přihlášky – tábory

Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před zahájením akce pečlivě
zkontrolován vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani
živých či mrtvých hnid.
Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by mne postihly,
kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé a vzniklo tak zdravotní ohrožení
dětského kolektivu.

Jméno a příjmení dítěte:______________________________________
Datum a místo narození:______________________________________

Prohlášení rodiče – zákonného zástupce
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě
úmyslně způsobí v době pobytu na pobytovém / příměstském táboře na
vybavení v místě ubytování nebo pobytu dětí, a v případě finančních
nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji
tuto škodu uhradit. Beru rovněž na vědomí, že podle táborového řádu není
doporučeno dětem dávat na tábor s sebou cennosti vč. mobilních telefonů.

Prohlášení o bezinfekčnosti
Podle § 9 odst. 1 písm. b), c) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví v platném znění, prohlašuji:
a) že mé dítě v den nástupu na akci nejeví známky akutního onemocnění
(například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se
rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel,
dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.,
b) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému
příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno
karanténní opatření.
c) ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě v zahraničí, v případě, že
ano, tak kde_________________________________________________

Souhlasy rodiče – zákonného zástupce
1) Souhlasím – Nesouhlasím *), aby fotografie z akcí, kterých se
účastnilo mé dítě a na kterých je zřetelně viditelné, použil
provozovatel (AVVA) na svých webových stránkách a facebooku a
dále pro účely propagace příp. i na jiných serverech (např.
Borovice, České tábory, atd.).
2) Souhlasím – Nesouhlasím *), aby se mé dítě účastnilo veškerých
sportovních a jiných aktivit, které budou v rámci tábora pro děti
připraveny (sportovní hry a soutěže, prezentační soutěže typu Miss
či Superstar, turistické výlety, puťák, nocování pod stanem, lanové
aktivit, noční hra apod.)
*) Nehodící se škrtněte.

V ________________ dne ___________________________________
datum předání dítěte vedoucímu na akci

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ____________________________

Podpis zákonného zástupce: ____________________________________

