Nástupní list dítěte
Potvrzuji, že
________________________________________
________________________
jméno a příjmení
rodné číslo
je způsobilý(-á) k účasti na letním táboře DVĚ VĚŽE, pořádaném horním sborem ČCE Vsetín
v termínu 14. - 19. 7. 2019.
Pravidelně musí užívat tyto léky:

Zdravotní stav účastníka vyžaduje tato omezení:

PROHLÁŠENÍ ZE DNE ODJEZDU NA TÁBOR:
Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte ve smyslu vyhl. MZ ČR č. 185/90sb.:
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil
karanténní opatření. Není mi také známo, že by v posledních čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami,
které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě nemá vši.
Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu
dni. Jsem si vědom/-a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.
Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina) či nemocí (zánět slepého střeva)
ošetřeno v nemocničním zařízení. Upozornil jsem také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na
některé obtíže (např. astma, alergie užívané léky apod.):
V__________________________________dne (den odjezdu na tábor):__________________________
Podpis zák. zástupce__________________________________________________________

Zde nalepte fotokopii průkazu
pojištěnce zdravotní pojišťovny

Kontakt na rodiče během tábora (nebo jiný příbuzný, který je schopen v příp. zdravotních problémů dítě odvézt):
Jméno:
Telefon:
Adresa:

Odevzdejte zdravotníkovi v den nástupu do tábora!
Bez nástupního listu nebude dítě do tábora přijato!

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby FS ČCE na Vsetíně – Horní sbor, IČO: 47658657, se sídlem Palackého 156, 755 01
Vsetín, (dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje týkající se mé osoby/mého nezletilého dítěte*, a to:
* Nehodící se škrtněte.

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________
Bydliště: _____________________________________________________________________________
Rok narození: _________________________________________________________________________

v souvislosti s pořádáním letního putovního tábora pro mládež.
Souhlasím se zveřejněním fotografie dítěte na webu provozovatele tábora
Souhlasím s elektronickou komunikací s provozovatelem.
Případné neudělení souhlasu nemá vliv na účast dítěte na letním putovním táboře v termínu od 14. do
19. 7. 2019

Dne:____________
Podpis účastníka (zákonného zástupce): ________________

Odevzdejte nejpozději v den nástupu do tábora!

