Přihláška na LDT
Blata 2022
16.-30.7.2022

Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………………………………………………
Datum narození : …………………………………… e-mail : …………………………………………
Adresa bydliště : …………………………………………...........…PSČ :…………………………
Jméno otce : …………………………………………………. Podpis : …………………………..
Jméno matky : …………………………..………….……….. Podpis : ……………………………
Telefonické spojení na rodiče : ………………………………………………………………….….
E-mail na rodiče : …………………………………………………………………………………...
Kamarád(ka) se kterým bych chtěl být v oddíle/ve stanu : ………………………………………...

Vyjádření dětského lékaře :
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte a jeho věk umožňuje účast na uvedeném letním dětském táboře. Podle
záznamů dětského mělo dítě tyto nemoci a v současné době užívá tyto léky :

V ………………dne …………….

………………………….
razítko a podpis lékaře

Informace rodičů pro pracovníky tábora :
Žádáme o objektivní hodnocení, které přispěje k rychlejšímu kontaktu s Vaším dítětem.
1. Stručná charakteristika dítěte :

2. Na táboře již bylo kolikrát :

3. Zdravotní omezení (alergie, užívané léky, apod.) :

4. Fyzické zvláštnosti, zejména které dítě omezují (brýle, nevydrží delší zátěž) :

5. Je plavec ?
6. Povahové vlastnosti :

7. Zájmy a koníčky :

8. Je dítě přístupné domluvě a jakým způsobem :

9. Které jídlo dítě absolutně odmítá :

Základní instrukce rodičům :
 Tábor, vzhledem k jeho charakteru a vybavení, je určen pro děti zdravé, které se mohou začlenit do
běžného táborového života
 dítě na tábor je povinen předat a zpět převzít alespoň jeden z rodičů
 návštěvy rodičů na táboře nejsou zakázány, ale povoluje je vedení tábora po předchozí konzultaci
 dětem často pište, těm, které jedou poprvé, je možné odeslat pohled nebo dopis den před odjezdem,
obdrží jej ve chvíli nejtěžšího přechodu, mailové zprávy je možno posílat na táborovou adresu
 dětem neposílejte balíky s jídlem, cukrovinkami, a dalšími potravinami
 děvčata s dlouhými vlasy, prosím naučte, aby se sama uměla učesat
 problematické otázky prosím konzultujte s Magdou Hlinkovou před tím, že dítě na tábor přihlásíte
 podrobné pokyny včetně doporučeného vybavení na tábor obdržíte jako součást „Pokynů k odjezdu“

V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
garantujeme, že osobní data Vašeho dítěte jsou chráněna v souladu s právními předpisy a budou užívána
pouze pro potřeby provozovatele tábora, pojištění dětí a případnou návštěvu lékaře.
Souhlasím s použitím osobních údajů dítěte pro potřeby tábora.
V……………………dne…………………
………………………………………………..
podpis zákonných zástupců

Kontaktní adresa, na kterou zašlete přihlášku nejpozději do 30.4. 2022:
Magdalena HLINKOVÁ, hlinkova.magdalena@gmail.com

