Přihláška na akci

180501 - Škola v přírodě - Jizerské hory 2018
kterou pořádá Sdružení KlaSa s.r.o., IČ 641 33 66, se sídlem Sokolovská 106/42, Praha 8

Místo konání

Horní Sytová,Víchová nad Jizerou

Termín a čas konání

8. - 12. 5. 2018, přesné časy odjezdu a návratu budou upřesněny

Věk účastníků

3. třída ZŠ

Cena

3 000 Kč (pokud nebylo individuálně dohodnuto jinak)

Cena zahrnuje

program, ubytování, dopravu, pedagogický a zdravotní dozor, stravu, pitný
režim, veškeré pomůcky, případné ceny pro soutěže

Cena nezahrnuje

———————

Hlavní vedoucí akce:
Petr Klasna

tel.: 777 00 23 22

e-mail: klasna@sdruzeniklasa.cz

Platební údaje:
Číslo účtu

64133662 / 2010

Variabilní symbol

rodné číslo dítěte bez lomítka

Specifický symbol

180501

Poznámka pro příjemce

uveďte jméno a příjmení dítěte

Částka

3 000 Kč

V případě platby za více dětí prosíme zasílat platby zvlášť, každému pod jeho var. symbolem.
Dotazy (platby, přihlášky, příspěvky zam., …) směřujte, prosím, na hlavního administrátora
Sdružení - Oksanu Sakharovou: e-mail: sakharova@sdruzeniklasa.cz, tel:: 605 11 11 40
Zašlete scan této podepsané přihlášky na adresu sakharova@sdruzeniklasa.cz.
Přihlašuji dítě na tuto akci a zavazuji se uhradit účastnický poplatek.
Beru na vědomí, že kapacita akce je omezena, a že dítě je považováno za přihlášené teprve v
okamžiku odevzdání přihlášky a zároveň uhrazení ceny akce, a to pouze za předpokladu, že v té
době nebude kapacita akce vyčerpána. V případě neúčasti dítěte na akci není možné jednostranně
požadovat vrácení účastnického poplatku. V případě, že by akce neproběhla např. z důvodu
nedostatečného naplnění nebo z jiného důvodu na straně pořadatele, účastnický poplatek bude
vrácen v plné výši.
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Údaje o dítěti:
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Zdravotní pojišťovna
Mobilní telefon (pokud ho má)
E-mail (pokud ho má)

Prohlašuji, že dítě je způsobilé aktivně se účastnit této akce a to především svým zdravím, věkem,
návyky, schopnostmi a fyzickým a psychickým stavem. Netrpí žádnou nemocí, postižením či
odchylkami od normálu, s vyjímkami uvedenými níže. Má všechny návyky a dovednosti
odpovídající věku.
Zde uvádím všechny důležité informace, které mají vedoucí akce o dítěti vědět. Především
informace zdravotní (např. alergie, užití léků), osobnostní (např. strach z něčeho, výchovné
problémy, či možné problémy ve skupině) a jakékoliv jiné informace, které by mohly negativně
ovlivnit účast dítěte na akci, především zdraví a bezpečnost jeho a ostatních.
Vypište (případně napište na zvláštní list papíru):

Plavecké schopnosti: [ ] Dobré

[ ] Základní

Dítě může přijít a odejít samostatně: [ ] Ano

[ ] Vůbec

[ ] Ne

Zákonný zástupce, který podepisuje přihlášku:
Jméno a příjmení
Rodně číslo
Trvalé bydliště
Mobilní telefon
E-mail

Druhá osoba, která dítě zná a může být kontaktována, pokud se nám nepodaří spojit se zák.
zástupcem uvedeným výše:
Jméno a příjmení
Vztah k dítěti (rodič, teta,..)
Mobilní telefon
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Prohlášení zákonného zástupce a souhlas s pravidly akce:
Zavazuji se vybavit dítě veškerým vybavením, které je potřeba pro účast na akci, především
vhodným oblečením pro různé počasí, turistickým (tábornickým) vybavením a také speciálním
vybavením s ohledem na typ akce. Zajistím, že dítě nebude mít s sebou nic, co pro akci přímo
potřeba není, především věci vyšší hodnoty, např. elektronická zařízení či šperky.
Zavazuji se zajistit, že dítě na akci nevsnese potenciálně nebezpečné předměty, např. zábavní
pyrotechniku, kuličkové pistole, řezné a bodné nástroje atd.
Jsem si vědom(a) toho, že při účasti na této akci je pravděpodobné, že dojde k poškození výbavy
dítěte, např. oblečení. Přijímám toto riziko a nebudu požadovat případnou náhradu takové škody.
Jsem si vědom(a) toho, že pořadatel akce nezajišťuje pojištění dětí. V případě, že mám zájem o
úrazové, či jiné, pojištění dítěte, zajistím ho vlastní cestou.
Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých či neúplných skutečností, popř. jejich neuvedení,
zejména skutečností o zdravotním stavu dítěte, stejně, jako závažná nekázeň, či nedostatečné
vybavení na akci, mohou být důvodem k vyloučení z akce a to bez náhrady účastnického poplatku.
Posouzení konkrétní situace je výhradně na hlavním vedoucím akce.
Kontakt zák. zástupců s dítětem v době konání akce, či pozdější příjezd (dřívější odjezd) dítěte, je
možný pouze po předchozí dohodě s hlavním vedoucím akce.
Souhlasím s uchováním a užitím (citlivých) osobních a kontaktních údajů, které uvádím na této
přihlášce, nebo jsem je sdělil(a) jinou cestou.
Souhlasím s tím, aby pořadatel pořizoval materiály především audiovizuální povahy, na kterých je
zachyceno mé dítě, např. fotografie a videa a tyto dále užíval a šířil dle svých potřeb, např. při
vytváření webových galerií, které jsou následně k dispozici účastníkům akce či při propagaci své
další činnosti. Pokud byly takové pořízeny v minulosti, vztahuje se na ně můj souhlas také.
Všechny na přihlášce uvedené údaje jsou platné ke dni podpisu a k prvnímu dni konání akce.
Pokud by nastala jakákoliv změna, např. pokud by dítě k prvnímu dni konání akce trpělo nemocí či
byl jiný důvod, který mu může účast na akci komplikovat nebo znemožnit, zavazuji se bezodkladně
konzultovat tyto skutečnosti s pořadatelem.
Zavazuji se, že v den začátku akce zkontroluji pravdivost následujícího prohlášení o bezinfekčnosti
a pokud nebude odpovídat skutečnosti, souhlasím, že dítě nemůže na akci nastoupit a toto
pořadateli oznámím: “Dítě, které jsem přihlásil(a) na tuto akci, nejeví známky akutního onemocnění
a ve 14ti dnech před nástupem na akci nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.”
Pokud má dítě dva zákonné zástupce, stvrzuji svým podpisem, že druhý zák. zástupce o účasti
dítěte na akci ví a souhlasí s ní stejně, jako s ostatními skutečnostmi uvedenými na této přihlášce.
Přečetl(a) jsem si všechny uvedené informace, rozumím jim a souhlasím s nimi. Svým podpisem
potvrzuji pravdivost a úplnost mnou uvedených údajů.

……………………
Datum podpisu

…..………………………….…………………………..……………
Podpis zákonného zástupce, příp. zástupců
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