Přihláška na Čarodějnické nocování 27. – 28. 4. 2018
Sraz nocležníků: 27. 4. 2018 v 17:00 hodin na Centru volného času na Bahňáku v Otrokovicích
Ukončení akce: 28. 4. 2018 v 10:00 - rozchod proběhne opět na Centru volného času.
Cena: 280,-Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava, pitný režim, materiál a odměny.
Nutno zaplatit nejpozději do středy 25. 4. 2018 a to bezhotovostně na účet DDM nebo po domluvě v pokladně DDM.
Číslo účtu: 35 – 4284510237/0100 , VS 324502 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Doporučený seznam věcí: Spacák, karimatka, oblečení na spaní, hygienické (osobní) potřeby, ručník, přezůvky, pohodlné
oblečení na hry do tělocvičny. Čarodějnický kostým a pohodlné boty (myslete na to, že v kostýmu půjdeme ven). Za ztrátu věcí
jako jsou mobily, tablety, MP4 apod. neručíme!!!
Náplň akce: čarodějnický let městem, hry, soutěže, tvořivá činnost, diskotéka
U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucích, nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost svou i ostatních
účastníků akce, může vedoucí akce rozhodnout o ukončení účasti na akci.
S dětmi budou pracovat kvalifikovaní pedagogové. Info: kozeluhova@ddmslunicko.cz, 734 235 964
--------------------------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na Čarodějnické nocování 27. – 28. 4. 2018
Jméno a příjmení účastníka:………………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo:…………………………………………..Zdrav. poj.: …………….…………………………………………………
Adresa:……………………………….……………………………………………………….. PSČ:…………….………………..
Jméno a příjmení matky:………………………………………………………………………........................................................
Mobil:……………………………………………….........................................................................................................................
Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………………………………………...
Mobil:…………………………………………………………………………………………………………………………….....
Jiný kontaktní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..
Prohlášení zákonných zástupců:
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na pobyt na akci (uveďte možné
zdravotní potíže, příp. léky, které dítě užívá):
……………………….…………………………………………………………….……..............................................................
Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotního, sociálního znevýhodnění, které by mohly mít vliv na pobyt na akci:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou a jeho zdravotní stav mu umožňuje akci absolvovat. Dítě bylo poučeno
o chování, dodržování bezpečnostních zásad a nutnosti zvýšené opatrnosti při jakékoliv činnosti.
V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkající se zdravotního stavu dítěte, přebírají rizika s tímto spojená zákonní
zástupci dítěte.
Po skončení akce může jít dítě samo domů: ANO

NE – dítě si vyzvedneme

Jména osob oprávněných k vyzvednutí dítěte: …………………………………………………………………………….
Souhlasím s tím, že údaje z přihlášky budou použity pouze pro vnitřní potřebu DDM Sluníčko Otrokovice.
Souhlasím s tím, že fotografie z akce budou použity pro potřeby DDM (nástěnky, noviny, web…).
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti svého dítěte na akci a vnitřním řádem DDM a souhlasíme s nimi.
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice má vydán Vnitřní řád DDM i vnitřní předpis Bezpečnost a ochrana zdraví
při zájmovém vzdělávání. S Vnitřním řádem i pokyny BOZ a PO jsou seznámeni všichni účastníci zájmového vzdělávání i
zaměstnanci DDM. Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s nimi mohou seznámit v DDM na informačních nástěnkách,
všech střediscích a ředitelně DDM.
Podpis zákonných zástupců: ……………………………………................................................................................................
V ……………………………………………………………………..……………dne …….……..……...........................2018

