Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ
Podhorská 2500/47, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 04033264

Zákonným zástupcům žáka / žákyně:

jméno a příjmení žáka/žákyně

Vážení rodiče,

žádáme Vás o souhlas s účastí Vašeho syna (Vaší dcery) na následující akci:
Název:

Pracovní soustředění sboru Amici, gaudete!

Datum:

3.4.2019 – 6.4.2019

Místo:

Horská chata Javor, Jindřichov 23, 466 02 Jablonec nad Nisou

Čas zahájení a ukončení:

Začátek soustředění na chatě Javor – sraz středa v 17.15 – 17:45 h

Ukončení v sobotu 6. 4. 2019 v cca 17 h na místě a individuální odjezd s rodiči domů
V sobotu 6.4. od 16.00 h závěrečné vystoupení pro rodiče na chatě Javor
Odpovědná osoba – vedoucí akce:

Anežka Gráttová, tel. 774 05 06 12

Prohlašuji, že dítě je zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na akci, se nevyskytuje infekční choroba a
hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský dohled.
Jsem si vědom(a) důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdybych uvedl(a) v tomto prohlášení nepravdivé údaje a v
důsledku toho by vzniklo zdravotní ohrožení kolektivu.
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel (astma, alergie, diabetes, ...):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dítě užívá tyto léky (včetně dávkování): ………………………………………………………………………………………………………..
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte nebo zvlášť závažného porušení režimu akce, zajistím
jeho okamžitý individuální odvoz domů.
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání pobytové akce na vybavení
rekreačního zařízení, popřípadě na majetku třetích osob. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného
zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.
Pořadatelem této akce je SRPDŠ při ZUŠ, a proto se na této akci na děti nevztahuje pojištění ZUŠ a např. v případě
úrazu dítěte by nevznikl nárok na odškodnění za úraz. Z toho důvodu doporučujeme, aby děti měly
uzavřené pojištění (úrazové + odpovědnost za škodu).

V Jablonci nad Nisou dne: 3.4. 2019
Jméno, telefon a podpis zák.
zástup:

Prohlášení musí být podepsáno v den výjezdu na akci
a je předáno vedoucímu výjezdu nebo zdravotníkovi.
SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou

