PŘIHLÁŠKA LETNÍ VOLEJBALOVÉ
SOUSTŘEDĚNÍ 2018
Jméno a příjmení členky:
Adresa:

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:
Telefon:
Náhradní kontakt v případě potřeby:
Informace o dítěti:
Alergie:
Chronická medikace:
Jiné důležité informace:

Adresa soustředění :
Sportovní Centrum Semily
3. Května 327, Semily

Přihlášku a kopii kartičky pojištěnce odevzdejte nejpozději do 15. května 2018.
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI S DATEM 23.8.2018 JE NUTNÉ ODEVZDAT V DEN
PŘÍJEZDU.
Celková částka ve výši 6.750,-kč musí být uhrazena v hotovosti do 15. května 2018.

Storno podmínky:
Storno poplatek činí 55% z celkové částky.

Elektronika na soustředění není povolena !

V
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Podpis zákonného zástupce:

VO Kavčí Hory, z.s., V rovinách 56, 140 00 Praha 4, IČ:26571790, přiděleno Ministerstvem Vnitra České Republiky dne 21.01.2009,
Kontakt: Monika Kratochvílová, +420 737 531 716, kratochvilova@vokavky.cz,
Dita Svobodová, +420 602 668 454, neumannova@vokavky.cz,
www.vokavky.cz

Potvrzení o bezinfekčnosti
Písemné prohlášení rodičů

Jméno dítěte ________________________________________ narozen/a ______________________________
Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky a
průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci, přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo
zdravotní odhrožení dětského kolektivu.
Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte v táboře:

Otec/matka ________________________________________ tel.: ______________________________
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