
Písemné prohlášení rodičů

Podepište v den odjezdu a odevzdejte při předání dítěte vedoucímu !

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti 

……………………………………………………………….... , nar. ……………………… ,

bytem ………………………………………………………………………………………… ,
které je v mé péči, karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský
dohled) a že mi není též známo, že v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami,
které onemocněly přenosnou nemocí. Ve zdravotním stavu dítěte nenastaly od doby vydání
lékařského potvrzení takové změny, které by bránily účasti dítěte na dětské zotavovací akci.

Dítě je zdravé, bez teplot, kašle,bez vší a hníd a může se zúčastnit letního tábora.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly,  kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé,  zejména  jsem  si  vědom(a)  toho,  že  bych  se  v takovém  případě  dopustil(a)
přestupku.

Beru na vědomí, že dítěti s vážnými kázeňskými přestupky může být pobyt ukončen a
v takovém případě se zavazuji převzít  dítě do 24 hodin. Současně se zavazuji,  že uhradím
eventuální škodu, způsobenou mým dítětem úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a to do 20-ti
dnů od skončení pobytu. 

Beru na vědomí, že provozovatel uzavírá pro děti základní pojistku (trvalé následky
úrazu, smrt; děti členů OSŽ i úraz). Zavazadla pojištěna nejsou.

Telefonické,  popř.  jiné rychlé spojení  v případě potřeby v době letního tábora:

otec: ……………………………………………………………………………………………..

matka: …………………………………………………………………………………………...

Dítě má s sebou kapesné ve výši    ……….….. Kč.

V ……………….……….. dne ………………..

…………………………………………
                                                                                                                                              podpis rodiče

             (zákonného zástupce)

Stornovací podmínky:
V případě zrušení poukazu z důvodu nemoci dítěte a předložení lékařského potvrzení se stornovací poplatky
nevybírají.
Při zrušení poukazu z ostatních důvodů účtuje provozovatel tyto stornovací poplatky:

lhůta doručení oznámení o zrušení pobytu                                                                       výše stornovacího poplatku
15 a více dnů před odjezdem 10 % z ceny poukazu
14 – 7 dnů      -„- 30 % -„-
7 – 2 dny -„- 70 % -„-
kratší 2 dnů -„- 100 % -„-

Pozdní příjezdy a předčasné odjezdy:
Za dny, o které přijede dítě později nebo odjede dříve z tábora  na žádost rodičů se peníze nevrací. Za dny, o
které přijede dítě později  nebo odjede dříve z tábora  z     důvodu nemoci se vrací  plátci  poukazu nevyčerpaný
stravovací limit (u pozdních příjezdů v případě předložení lékařského potvrzení).
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