
JUNÁK – český skaut, 

středisko Uragan Zbraslav, z. s. 

 
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR VLČAT 2019

 Typ a místo tábora: skautský letní stanový tábor u obce Losiny (okr. Kutná Hora)

 
Termín tábora: 27. července až 10. srpna 2019   Cena: 3 650,- Kč

 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………..

 

Narozen(a) ……………………, R.Č.: ………………………., VS pro platbu zašleme později

 

(V.S. platby Vám bude zasláno po uzavření přihlašování, tábor zatím prosím neplaťte)

 

 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………., PSČ: _ _ _   _ _

 

Alergie a zdravotní indispozice dítěte: …………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny …………………………………………………………………

 

Adresy zákonných zástupců dosažitelných v době konání tábora:

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………

 

Adresa (y): ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefon (y): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

V případě možnosti bych měl(a) zájem, aby se mé dítě zúčastnilo nedělní mše: ANO x NE

 

 

  

 

 

 

V …………………………… dne …………………   Podpis: …………………………………… 

SOUHLAS S PŘÍPADNÝM OŠETŘENÍM DÍTĚTE A S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého uděluji, v souladu se zněním zákona č. 372/2011 Sb. o 
zdravotních službách, souhlas k tomu, aby během pobytu na táboře byly v případě potřeby poskytnuty 
nezletilému zdravotní služby bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných zástupců. Rovněž beru na vědomí, 
že bude-li to nezbytné, bude nezletilý hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Po ošetření či hospitalizaci 
souhlasím s vydáním dítěte zpět osobě pověřené organizátorem tábora, umožní-li to zdravotní stav dítěte.
Jako zákonný zástupce dítěte dále souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte osobě 
pověřené organizátorem tábora.
Organizátor tábora se zavazuje informovat zákonného zástupce o případném ošetření ve zdravotnickém 
zařízení. Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o zdravotním 
stavu nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva, která ze zákona má.
Tento souhlas se uděluje pouze po dobu trvání tábora.

ondra
Podepsáním přihlášky souhlasím s pořizováním fotografií z průběhu tábora, na kterých může být zachyceno i moje dítě, a s jejich propagací na webu a fotogalerii oddílu. (viz Informační dopis)

Podepsáním přihlášky souhlasím s nastavenými storno podmínkami. (viz Informační dopis)
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