Junák - svaz skautů a skautek
96. středisko SCARABEUS Praha 10 - Vršovice

Přihláška dítěte do skautského tábora
místo tábora: Mlýnské Domky oddíl: 198. oddíl ORONGO, 77. oddíl HESPERIA
termín: 1.7.-22.7. / 3.-17.7. 2011
Základní poplatek za tábor je 3500/2400 Kč – konkrétní cena tábora se odvíjí podle účasti na
víkendových akcích v předchozím roce.
Vyplní rodiče:
Jméno dítěte: ........................................................................................................
Narozen/a:.......................................... Rodné číslo: ...............................................
Bydliště: ...............................................................................................................
Bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že tábor je výběrový a pro všechny účastníky platí stanovený
táborový řád, jehož podmínkám se musí každý účastník tábora podřídit. Na tábor je zakázáno brát
nevhodnou literaturu a tiskopisy, zbraně a alkohol, případně nevhodné léky. Nedodržení podmínek
táborového řádu může vést až k vyloučení účastníka z tábora bez nároku na vrácení táborového
poplatku.
Junák je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. 00022700 pro shromažďování
osobních údajů v rámci souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů.
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.
Účastník tábora i jeho zákonní zástupci souhlasí s pořizováním a archivováním písemností, podobizen,
obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jejich projevů
osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné
propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 11 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., obč. zák. v jeho
platném znění.
Souhlasíme s převozem dítěte osobním automobilem v případě nutnosti.
Souhlasíme s tím, že případný zisk z tábora bude použit ve prospěch činnosti střediska Scarabeus.
Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora.
V Praze dne .....................

................................................
podpis zákonných zástupců

Adresy (telefon) rodičů (zákonných zástupců) dosažitelných v době konání tábora (od - do)
.....................................................……………...............................................................................
....................................................................................................................................................................
U svého dítěte dále upozorňujeme na (alergie, léky, úrazy…):

Dítě si sebou bude brát jízdní kolo:

ANO

NE

Na tábor své dítě sám přivezu (Světlušky/Vlčata)

ANO

NE ( .. volných míst v autě)

Zpráva obvodního - dětského lékaře (pro účastníky do 18 let)
Jméno dítěte: ......................................................................................................….
Narozen: .......................................... Rodné číslo: .............................................…
Bydliště: .............................................................................................................….
Dítě mělo tyto vážnější nemoci: ………………………………………………….
Dítě je – není řádně očkováno …………………………………………………...
(event. přiložit očkovací průkaz) Dostalo sérum: ………………………………...
Alergie na: ………………………………………………………………………..
Příznaky: …………………………………………………………………...
Dlouhodobá léčba: ………………………………………………………………..
Omezení tělovýchovné aktivity: ……………………….…………………………
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora
Doplnění režimu dítěte (zvláštní podmínky): ……………………………………
…………………………………………………………………………………….

………………………………
……….
Podpis zákonného zástupce
datum
razítko a podpis lékaře
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že můj syn/dcera ..................................... , narozen/a .........................
bytem v ...................................................................... nepřišel/la v posledních třech týdnech
před začátkem tábora do styku se zdrojem přenosné nemoci a ani u něj/ní nebylo nařízeno
karanténní opatření obvodním lékařem, popř. hygienikem. Prohlašuji, že obsah prohlášení
odpovídá pravdě a jsem si vědom(a) eventuelních trestních následků nepravdivého prohlášení.

V Praze dne .............................

Podpis rodičů: .......................................

Prohlášení nesmí být starší více jak 1 den před začátkem tábora a musí být odevzdáno při odjezdu. Bez tohoto
prohlášení není možná účast dítěte na táboře. Spolu s tímto prohlášením při odjezdu odevzdejte kopii očkovacího
průkazu dítěte.

