Nástupní list
(Nesmí být starší než 1 den!)
Jméno a příjmení dítěte………………………………………….…………………. rodné číslo……..…………………………………
bydliště……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zdravotní pojišťovna……………………………… mobil zák. zástupců…………………………………………………………….
Zákonný zástupce je povinen po dobu konání tábora být k dispozici na uvedeném kontaktu, příp. uvádějte více kontaktů
(např. na matku i otce dítěte nebo jiné k péči o dítě pověřené osoby; u každého kontaktu uvádějte vztah k dítěti).

Termín konání a název tábora, na který dítě přihlašuji………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že předávám dítě na příměstský tábor v dobrém zdravotním stavu, a že mu ošetřující lékař
nenařídil změnu běžného režimu (dieta apod.). Dítě nepřišlo v posledních třech týdnech před
nástupem na tábor do styku se zdrojem přenosné nemoci a nebylo mu lékařem uloženo karanténní
opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (střevní potíže, teplota, apod.), je schopné
kolektivního pobytu a nemá psychické onemocnění.
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků (včetně doby užívání), která
mohou ovlivnit jeho účast na táboře: ………………………………..…………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
......................................................................................................................................................................
Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..................................................
Léky předejte instruktorovi při předání dítěte v dostatečném množství, každou krabičku označte jménem a napište dávkování.

Plavecká zdatnost je…………………………………………………………………………….
V………………………………….. dne…………………………

......…………………………………………………………………
jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci táborových aktivit, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a
propagaci činnosti. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o osobních údajích a Zákona č. 40/1964 Sb. Rodiče
souhlasí s účastí dítěte na všech aktivitách Adrenalin parku Jedlová.

Zde prosím nalepte kopii obou stran karty zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte

1. strana kopie karty ZP

2. strana kopie karty ZP

Tento formulář odevzdáváte 1. den nástupu na tábor instruktorovi. Bez odevzdání vyplněného formuláře
nebude dítě na tábor přijato!!
Adrenalin park Jedlová, IČO: 24770728

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ A KONTAKT
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice a program letního tábora, a že jsem v nástupním listu uvedl/a
veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu oznámím
nejpozději před zahájením tábora. Beru na vědomí, že v případě že se u dítěte vyskytne onemocnění infekčního
typu či jiné závažné zdravotní problémy, rozhodne zdravotník příslušného střediska o umístění dítěte na izolaci,
v závažných případech, pokud by hrozilo rozšíření onemocnění mezi ostatní účastníky tábora (zejména infekční
onemocnění), vyzve zdravotník telefonicky rodiče či další osoby uvedené v tomto nástupním listu, k odvozu
dítěte z tábora. Dojde-li k výše uvedenému nebo v případě, že se dítě dopustí závažných kázeňských přestupků,
zajistím odvoz dítěte z tábora do 24 hodin. V případě nutnosti ošetření u praktického lékaře či v nejbližším
zdravotnickém zařízení souhlasím s ošetřením svého nezletilého dítěte ………………………………………………………………
a po předložení dokladu o zaplacení regulačního poplatku, tato ošetření uhradím.
Jsem obeznámen/a se všemi informacemi ohledně konání tábora a jsem si vědom/a toho, že za ztrátu cenných
věcí, které si dítě vezme s sebou na tábor (mobilní telefony, foťáky, přehrávače a podobná elektronická zařízení
a šperky), zodpovídají rodiče.
V případě, že dítě během tábora způsobí škodu (rozbije okno apod.), je zákonný zástupce povinen uhradit
vzniklou škodu.
ADRESY POBYTU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (rodičů či jiných k péči o dítě pověřených osob) dosažitelných v
době trvání tábora. Kdo je oprávněn případně převzít dítě v době trvání tábora
1. Od ………………….. do ………………… jméno a příjmení ………………………..…………….…………………………………………………...
adresa ……………………………………….…………………………………………… telefon………………………….…………………………………….
2. Od ………..……….. do ………….……… jméno a příjmení ……………………....…………………………………………………….…………...
adresa ………………………………………...…………………………………..……… telefon …………………………….….…………………………….

V………………………………….. dne…………………………

......…………………………………………………………………
jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce

Tento formulář odevzdáváte 1. den nástupu na tábor instruktorovi. Bez odevzdání vyplněného formuláře
nebude dítě na tábor přijato!!
Adrenalin park Jedlová, IČO: 24770728

