ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA ŠKOLU a ŠKOLKU V PŘÍRODĚ „Smejkalova bouda“
18. – 22. června 2018
Přihlašuji mého syna/mou dceru (jméno a příjmení): …………………………………….....................................................................................................
do školy v přírodě v rekreačním areálu a agroturistické farmě Smejkalova bouda, termín konání 18. – 22. 6. 2018
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Účastnický poplatek činí 3.700,-Kč, za školáka, částka zahrnuje ubytování, 5xdenně stravu, pitný režim, dopravu, pojištění,
sportovní aktivity, pedagogický dozor, noční dozor a zdravotníka. Částku do 28. 2. 2017 uhradím na bankovní účet školy, Fio
Banka a.s., č.ú.: 2600668054/2010, účel platby – ŠVP + jméno dítěte.
Při odhlášení dítěte ze školy v přírodě uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou v souvislosti se zrušením přihlášky.
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným
termínem návratu.
Jsem si vědom(a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a dítě,
které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám při předání dítěte do péče
organizátora. Zároveň předám organizátorovi kopii očkovacího průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, léky,
které dítě pravidelně užívá (uvedu jejich přehled a způsob užívání).

V ………………………. dne ……………………

…………………………………………………….........
podpis zákonných zástupců dítěte

========================================================================================================

LIST ÚČASTNÍKA ŠKOLY V PŘÍRODĚ
(odevzdat při předání dítěte do péče organizátora )
Jméno a příjmení………………………………………………..narozen(a)……………………………..rodný jazyk…………………
bydliště ................................................................................................................................. ......................................
rodné číslo dítěte:………………………………..
zdravotní pojišťovna: ……………………………….
Upozornění rodičům: Tento list vyplňte s maximální odpovědností!
Upozorňuji u svého dítěte na:
zdravotní problémy:.........................................................................................................………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
alergie na: ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .......................................
dítě užívá léky (včetně dávkování): .................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................ .......................................
Spojení na rodiče (zástupce) v době konání školy v přírodě (adresy + telefony):
............................................................................................................................................ ..................................
............................................................................................................................................ ..................................
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že ošetřující lékař nenařídil výše
jmenovanému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), nemá vši a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami
nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými nákazy. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto
mé prohlášení bylo nepravdivé.
Dítě je schopno zúčastnit se školy v přírodě ve Smejkalově boudě v termínu 18. – 22. června 2018.

V .................................... dne .....................
podpisy zákonných zástupců dítěte

