Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s.
Park Lužánky, Černá Pole ev.č. 792, Brno 61300

Přihlášká ná letní táboř
Přihlašuji závazně
svého syna/dceru ______________________________, datum narození ___________________,
bydliště _____________________________________________________________________,
který je členem oddílu _________, na letní tábor u Syrova od 4. 7. do 11. 7. 2021.
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:
1) Táborový poplatek je stanoven na 2.000 Kč a je splatný do 31. května 2021.
2) Rodiče jsou seznámeni s dokumentem „Pokyny k táboru Syrov“, zejména s termíny odevzdání
dokumentace a budou se jimi řídit.
3) Rodiče dále souhlasí se storno podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech, viz bod 2).
4) Na účastníky se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. Jejich vážné porušení může mít
za následek vyloučení účastníka z tábora.
5) Vedoucí nezodpovídají za členy drženou a opatrovanou osobní elektroniku.
6) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře atp.
S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
7) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu.
8) Rodiče jsou seznámeni s možným dřívějším ukončením akce kvůli případnému výskytu infekce
COVID-19.
V Brně dne ______________

Podpis: _______________________

-----------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o bezinfekčnosti – DÍTĚ

písemné prohlášení rodičů

pro letní tábor organizace:
Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, z. s., Park Lužánky, Černá Pole 792, Brno, IČ: 60553707,
který se koná od _______________ do _______________ v Syrově.
jméno dítěte ____________________________________ a datum narození _______________.
Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmy), 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.
Není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou 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. Prohlašuji, že dítě
nemá vši, v případě zjištění opaku, jsem srozuměn s proplacením výdajů za prostředky k jejich
odstranění.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů
tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
V Brně dne ______________

Podpis: _______________________

Datum nesmí být starší než jeden den před nástupem na tábor!

