Provozovatel pobytu: EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Zacpalova 27, 746 01 Opava 6, IČO: 258 52 345, ČSOB Opava č.ú. 163 787 899/0300
Tel.: 731 613 482, e-mail: eva.grydilova@eurotopia.cz
www.opava.eurotopia.cz

PŘIHLÁŠKA K POBYTU

Termín: 21. 2. – 25. 2. 2022

Cena: 1000,- Kč
Místo konání: Štramberk

Jméno účastníka………………………………………………………………………………………
Rodné číslo (potřebujeme kvůli pojištění dítěte) …………………………………………………………….
Bydliště:……………………………………………………………………PSČ……………………..
Kontaktní adresa na rodiče (zákonného zástupce) v době konání akce:
Jméno:…………………………………………………………………………………………………….
Adresa……………………………….……………………………….Telefon………………………….
Souhlasím s účastí dítěte na pobytu, zároveň souhlasím s pořizováním fotodokumentace během
akce a s jejím použitím za účelem prezentace organizace.
Zdravotní stav:……………………………………………………….………………………………….
Alergie: ………………………………………………………………………………………………….
Léky, které dítě užívá pravidelně (jaké a kdy): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jiná upozornění (na co je třeba dohlédnout – např. noční pomočování):………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu pobytu a beru v úvahu doporučení daná
provozovatelem: fara v Bohušově. Děti se budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme starší oděv.
Obuv by měla být pohodlná, rozchozená a správné velikosti. Nedoporučujeme brát na pobyt drahé
předměty, elektroniku, drahé hodinky, mobilní telefony. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností.
Povinné vybavení: přiměřené oblečení do přírody (pevné boty, náhradní boty, náhradní oblečení), batoh,
převlečení na spaní, přezůvky, batůžek a uzavíratelnou láhev na výlet, pláštěnku, pití na cestu,
hygienické potřeby, ručník, papuče, prostěradlo, spacák. Kapesné do výše 200 Kč (možné uschovat u
vedoucího).
Dále prohlašuji, že jsem v přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu
dítěte a že případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání přihlášky, oznámím před zahájením
pobytu.

Současně prohlašuji, že telefonické spojení, uvedené v přihlášce, je po dobu konání pobytu
platné a že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských
přestupků zajistím odvoz/převzetí dítěte z pobytu nejpozději do 24 hodin.
Dále se zavazuji uhradit případné škody na majetku provozovatele pobytu případně dalších
účastníků pobytu, jestliže je dítě způsobí úmyslně.
S osobními údaji účastníků bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů.
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Účastník pobytu se zavazuje dodržovat táborový řád a pokyny vedoucích. V případě jejich
závažného porušení může být účastník na základě rozhodnutí vedení pobytu vyloučen.
V takovém případě hradí účastník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu, bez nároku na
náhradu poměrné části účastnického poplatku.

Účastnický poplatek uhradíme: (odpovídající zakroužkujte)
v hotovosti

převodem na účet 163 787 899/0300

fakturou

Pro více informací, prosím, kontaktujte sociální pracovnici EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Mgr. Evu
Grydilovou, DiS. na telefonním čísle 731 613 482 nebo e-mailem eva.grydilova@eurotopia.cz
V……………………………

Dne………………………….

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

Při odjezdu odevzdejte:
prohlášení o bezinfekčnosti (dostanete na
nádraží), kopii průkazu zdravotní pojišťovny,
vyplněný zdravotní dotazník, léky s instrukcemi
v případě, že je dítě pravidelně užívá, negativní
testy na covid – podle nařízení antigen/PCR, nebo
potvrzení o prodělání nemoci.
Přihlášku s kopií průkazu zdravotní pojišťovny a potvrzením od lékaře odevzdejte
v NZDM Klubu Modrá kočka nejpozději 2. 2. 2022.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději tedy 2. února 2022 při odevzdání přihlášky.

S osobními údaji účastníků bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů.

