Závazná přihláška na Garnataurus Halloween Camp 2020
místo konání: Areál Garnataurus
pořadatel campu: Spolek Familík, Kounice č.ev. 21, Vlastějovice 285 22, IČ:22770950
termín konání: 28. 10.–1. 11. 2020
Cena campu: 3560 Kč
Příjmení a jméno
dítěte:..........................................................................................................................................................................
Datum narození: .............................................…Rodné
číslo:................................................................................................................
Adresa trvalého
bydliště:.........................................................................................................................................................................
Kontaktní adresa: (v případě, že je rozdílná od trvalého bydliště)
…............................................................................................................................................................................................
Zákonný zástupce :
Příjmení a
jméno: .......................................................................................................................................................................
Kontaktní adresa: (v případě, že je rozdílná od kontaktní adresy dítěte)
…............................................................................................................................................................................................
.................
Email:......................................................................................................................................................................................
Mobil matka:
Mobil otec:
Potvrzuji, že můj syn/má dcera je plavec/neplavec (nehodící se škrtněte)
(pro potřeby této přihlášky se plavcem rozumí dítě, které nepoužívá žádné pomocné pomůcky(např. kruh, rukávky
atd...) k plavání ve vodě a je schopno plavat s hlavou NAD vodou.
Dítě v době campu navštěvuje ZŠ –třída:
Prosím o umístění dítěte spolu s ….........................................................................................................do stejné chatky
Pořadatel nezaručuje v případě rozdílného pohlaví nebo věku dítěte.

Platbu prosím převeďte ve prospěch účtu číslo: 257832232/0300 dle smluvních podmínek.
Jako variabilní symbol uveďte prosím rodné číslo dítěte. Do poznámky uveďte jméno dítěte.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016
o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli
campu, jakožto správci 2 osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje
budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci
zúčastnit Garnataurus English Halloween Camp 2020. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci campu nezbytné v
případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je
poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění pobytu, za
účelem poskytnutí relevantních služeb. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho
campu. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na písemnou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s
použitím fotografií a videí z tábora, jako propagačních materiálů a aktivit Garnataurus Camps. „Zmocňuji tímto pořadatele
Garnataurus English Halloween Camp 2020. (Familík, zapsaný spolek) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k
výše uvedeným účelům.“

Datum:..................................Podpis zákonného zástupce................................................................

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s potvrzením o Zdravotní způsobilost
dítěte a průkazem zdravotní pojišťovny

Prohlašuji, že
dítě: ...........................................................................
narozené dne: ............................................................
nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy
přírodě/na zotavovací akci do styku sfyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou znákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.
………………………………………
Jméno a podpis zákonného zástupce:
Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání campu:
Tel. do zaměstnání: .......................... Tel. domů: ..........................

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTEK ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V
PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky
posuzovaného dítěte
2. Účel vydání posudku
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací:
je zdravotně způsobilé*)
není zdravotně způsobilé*)
je zdravotně způsobilé s omezením*) **)
B) Posuzované dítě:
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO
je proti nákaze imunní (typ/druh):
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte.
li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní
způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne je prokazatelného předání poskytovatelem
zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže zjeho závěru
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:
h k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další
příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku
a razítko lékaře

Doporučený seznam věcí na LDT
Spacák
Kufr nebo větší cestovní taška–(především u mladších dětí je potřeba věci řádně označit
pro všechny věkové kategorie dětí jsou povinné!!!!
Pláštěnka pro všechny věkové kategorie dětí je povinná!!!!
Spodní prádlo na každý den pro mladší děti je potřeba přibalit i náhradní.
Ponožky na každý den + 2x teplejší pro mladší děti je potřeba přibalit i náhradní
e možno přibalit i impregnaci.
Sandále do teplého počasí. Boty typu Crocs pouze do sprchy!!!!
Pyžamo x (teplejší)
Tepláky
Krátké kalhoty
Trička s krátkým rukávem
Trička s dlouhým rukávem
Větrovka
Šátek, čepice, brýle s ochranným f
–pro neplavce rukávky, plavací kruh, pás
Velký ručník
Malý ručník
Lahev na pití
Baterku a náhradní baterie
Hygienické potřeby v taštičce (pasta na zuby, kartáček, mýdlo, šampon, krém na obličej, krém na opalování,
, hřeben a krém na rty)
Psací potřeby, korespondenční lístky s nadepsanou adresou rodičů se známkou (minimálně 2x rodiče + ev. pro
prarodiče)
Pytel na špinavé prádlo (stačí starší povlak na polštář)
Zámeček –možnost uzamknout si skříňku.
chatkách není možnost připojení k el. síti, proto nedoporučujeme, aby si děti sebou brali mobilní
telefony, hudební přehrávače, laptopy aj. –(viz pokyny „Smluvní podmínky“)
Na tábor je zakázáno vozit dražší šperky a dlouhé lovecké nože, zbraně nebo jiné předměty, které mohou
způsobit poranění dítěte nebo jiných osob.
Kapesné –(Doporučujeme max. 500 Kč) –jedeme na jeden celodenní výlet a v areálu je táborový kiosek), prosíme
rozměňte celou částku na menší bankovky a odevzdejte v podepsané obálce s vyznačenou částkou a průkazu (kopií)
pojištěnce při odjezdu oddílovému vedoucímu.
Prosíme, abyste vzali v potaz skutečnost, že děti mohou oblečení nebo vybavení znečistit, poničit nebo jinak
znehodnotit, či proto prosíme, nebalte drahé nebo značkové vybavení!!
Možnost vyprání je pouze v nejnutnějších případech.

Adresa tábora je:Areál Garnataurus Kounice 30, Vlastějovice 28522
Pište, pište, pište.
Děkujeme

