Přihláška
Letní kemp „JAK PŘEŽÍT“
Pořadatel:

TOM 21202 TULÁCI, Litoměřická 502, Štětí 411 08

Termín kurzu:

19. 7. – 23. 7. 2021

IČ 75143011

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. 6. 2021

1. Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo domu:

Obec, město:

Datum narození:

Rodné číslo:

PSČ:

Státní příslušnost:

Velikost trika:

Plavec / neplavec

2. Osobní údaje zákonných zástupců (u účastníka do 18 let)
Jméno a příjmení:

Telefon:

Trvalé bydliště:

E_mail:
Tyto údaje jsou vyžadovány na základě školského zákona č. 561/2004 sbírky § 28.

3. Zdravotní stav pojištění účastníka
Zdravotní pojišťovna účastníka:

Kód pojišťovny:

Věnujte proto, prosím, velkou pozornost tomuto dotazníku a uveďte pravdivě veškeré zdravotní omezení účastníka. Veškeré léky,
které účastník bere, odevzdejte při nástupu na kurz zdravotníkovi, který bude dohlížet na jejich užívání. Léky odevzdejte pouze v
originálních baleních s příbalovým letákem. Nepopsané léky, lékovky, atd. nebudou přijaty. Podpisem prohlašujete, že informace zde
uvedené jsou pravdivé.
Vážnější choroby, operace, úrazy:
Užívané léky a jejich dávkování:
Alergie a její projevy:
Omezení pohybové aktivity:
Další důležité informace o zdravotním stavu účastníka:

4. Prohlášení zákonných zástupců
Cílem kurzu je přivést děti a mládež k zájmu o branné sportovní činnosti a jejich seznámení s prvky záchranářských
a vojenských dovedností. Současně jsou činnosti kurzu zaměřeny na zvýšení povědomí účastníků kurzu v oblasti přežití a pomoc
druhé osobě v nouzi. Účastníci si vyzkouší nácvik sebeobrany, první pomoci, přežití, řešení živelních katastrof atd., čímž získají
speciální dovednosti, podpoří se rozvoj jejich fyzické kondice, sebeovládání a mentální zdraví a zároveň si prověří a procvičí nabyté
dovednosti, které mj. zvýší jejich připravenost na řešení krizových situací.
Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí
v průběhu pobytu.

Prohlášení:
Závazně se přihlašuji / přihlašuji své dítě na výše uvedenou akci, vše jsem vyplnil/a pravdivě podle svého nejlepšího svědomí. Budu
respektovat instrukce pořadatele.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/la s obecnými podmínkami přihlášení a účasti v kurzu, že jim rozumím a s uvedenými
podmínkami souhlasím. Účastník je fyzicky i psychicky schopen účastnit se kurzu.

V ……..……………….…..

dne ……..…………..

Podpis zákonného zástupce………..…..……..…………..

„Realizace Letních kempů byla podpořena MŠMT ČR.“

