Westernové prázdniny u koní
ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

Dítěte na příměstský letní tábor – I. Turnus 8. 7. – 12. 7. 2013
Cena : 1250,- Kč
Jméno dítěte: __________________________________ narozen/a dne :___________________
Bydliště :

___________________________________ rodné číslo :

__________/_______

Adresa školního zařízení : _____________________________________ třída : _____________

Otec:
Matka :
Jméno: ______________________________ Jméno : ______________________________
Zaměstnavatel : _______________________ Zaměst.: ______________________________
Tel. zam.:

/ domů:

tel.zam.:

/ domů:

________________________
Podpis zákonného zástupce
===========================

zde odstřihnout ! =======================

ZÁVAZNÝ POKYN PŘÍSLUŠNÉHO LÉKAŘE
(Předejte až v den příjezdu)
Podle zdravotních záznamů uvádím, že dítě mělo tyto nemoci : _________________________
_____________________________ / bylo řádně očkováno proti: _______________________
má alergii na : ________________________________ / léky : _______________________
V souladu se zdravotními předpisy, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být
zařazovány jen zdravé děti, bez karantény a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že
dítě může – nemůže být umístněno v letním táboře.
Další sdělení lékaře :
Toto potvrzení nesmí být starší 3 dnů před nástupem dítěte na tábor.
------------------------------------------Místo/datum

----------------------------------------------razítko/podpis lékaře

Westernové prázdniny u koní
ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

Dítěte na příměstský letní tábor – II. Turnus 22. 7. – 26. 7. 2013
Cena : 1250,- Kč
Jméno dítěte: __________________________________ narozen/a dne :___________________
Bydliště :

___________________________________ rodné číslo :

__________/_______

Adresa školního zařízení : _____________________________________ třída : _____________

Otec:
Matka :
Jméno: ______________________________ Jméno : ______________________________
Zaměstnavatel : _______________________ Zaměst.: ______________________________
Tel. zam.:

/ domů:

tel.zam.:

/ domů:

________________________
Podpis zákonného zástupce
===========================

zde odstřihnout ! =======================

ZÁVAZNÝ POKYN PŘÍSLUŠNÉHO LÉKAŘE
(Předejte až v den příjezdu)
Podle zdravotních záznamů uvádím, že dítě mělo tyto nemoci : _________________________
_____________________________ / bylo řádně očkováno proti: _______________________
má alergii na : ________________________________ / léky : _______________________
V souladu se zdravotními předpisy, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být
zařazovány jen zdravé děti, bez karantény a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že
dítě může – nemůže být umístněno v letním táboře.
Další sdělení lékaře :
Toto potvrzení nesmí být starší 3 dnů před nástupem dítěte na tábor.
------------------------------------------Místo/datum

----------------------------------------------razítko/podpis lékaře

