Závazná přihláška na příměstský tábor, který pořádá Městská knihovna Valašské
Meziříčí, Nábřeží 268, Valašské Meziříčí, tel. 571 621 728
„Tajemná cesta za poznáním“ 29.7.-2.8.2019
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………………………...
Datum narození……………………………………… Zdravotní pojišťovna dítěte….……………………………….
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………………………………..……
Telefon na rodiče: matka…………………………………………………. otec…………………………………………….
s odevzdáním přihlášky prosíme o kopii průkazky pojišťovny dítěte (můžete okopírovat v knihovně)

Částku 1200,- Kč uhradím (označte kroužkem) nejpozději do 22. července 2019:
a) v hotovosti
b) převodem na účet č. 6840510297/0100 (Komerční banka)
jako VS uveďte datum narození dítěte – DDMMRRRR
Výjimečnosti Vašeho dítěte /zdravotní upozornění, návyky, alergie atd./

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon
apod.), a knihovna nenese odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky
souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679. Fotografie a videa pořízená během pobytu mohou být knihovnou
zveřejněny na webu a sociálních sítích.
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že knihovna odpovídá za mé dítě pouze po dobu jeho pobytu na
příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce.
Dítě bude odcházet z tábora (označte kroužkem):
a) samo
b) v doprovodu: ………………………………………………………………. kontakt………………………………………………………..

Přihlášku odevzdejte nejpozději 22. července 2019 v knihovně v oddělení pro děti.
Prohlášení na straně 2 odevzdejte v den nástupu na tábor.
V…………………………… dne ………………………

…………………………………………………………………………
jméno a podpis zákonných zástupců

Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o.
Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 64123421

+420 571 621 728
detske@mekvalmez.cz
www.mekvalmez.cz

Prohlášení zákonného zástupce dítěte
lékařské potvrzení není do příměstského tábora nutné

Prohlašuji, že dítě………………………………………….………………….., narozené …..……….……………..………,
bytem…………………………………………………………………, nejeví známky akutního onemocnění (například
horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není
nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.

V ……………………………………… dne*……………………….

………………………………………………………..
jméno a podpis zákonných zástupců

* toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na příměstský tábor
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