JK ELIOT Brno, Kohoutovická 177/117, Brno - Žebětín 641 00
kontakt: Alena Nykodýmová, mob.: 605 414 499, e-mail: jkeliot@centrum.cz

Jméno dítěte: ……………………………………………….........

Turnus:……………………

S sebou je nutno vzít pláštěnku, sportovní oblečení, pevnou obuv, kšiltovku, lahev s pitím
JK ELIOT Brno nezodpovídá za ztrátu cenných věcí svěřených dětem

Souhlas rodičů se samostatným dojížděním dítěte *
Souhlasím se samostatným dojížděním svého dítěte ( jméno ) ……………………………………………….
na akci „Příměstský tábor ELIOT “ v 08.00 hod., souhlasím také se samostatným odjížděním svého dítěte
v 17.00 hod. z „Příměstského tábora ELIOT”.
Datum : ……………………………

…………………………………………………

podpis zákonného zástupce dítěte

Prohlášení rodičů o doprovodu *
Prohlašuji, že svého syna/dceru (jméno) ………………………………
…………………………………...........
budu přivádět v 05.00 hod. a vyzvedávat v 17.00 hod. v době, kdy dítě bude navštěvovat akci „Příměstský
tábor ELIOT”. Pokud si dítě v uvedenou hodinu nevyzvednu, zavazuji se uhradit náklady na dopravu svého
dítěte do místa bydliště uvedeného na přihlášce.

Datum : ……………………………..

…………………………………………………

podpis zákonného zástupce dítě
* zvolte jednu z možností

Bezpečnostní pokyny *
Rodiče byli seznámeni s bezpečnostními pokyny v JK ELIOT, které jsou součástí přílohy.

Datum : ……………………………

…………………………………………………

podpis zákonného zástupce dítěte

JK ELIOT Brno, Kohoutovická 177/117, Brno - Žebětín 641 00
kontakt: Alena Nykodýmová, mob.: 605 414 499, e-mail: jkeliot@centrum.cz

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 9

(odevzdává dítě v den nástupu na příměstský tábor)
Prohlašuji, že můj syn – dcera
Jméno a příjmení dítěte: ………………..………………………………………………
…………………………
Datum narození dítěte: …………………………………………….……………………
…………………………
Trvalé bydliště dítěte: ……………………………………………………………………………………………

a) je zdravotně způsobilé k účasti na příměstském
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

táboře a podrobilo se stanoveným
proti nákaze imunní nebo že se

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu)
c) v posledních 14 kalendářních dnech před nástupem do příměstského tábora nepřišlo
do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z
nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření
Dále prohlašuji, že dítě není alergické na zvířata a že byl dítěti před nástupem na tábor pečlivě
zkontrolován vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid.
Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora od ..............................
do ..........................
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Škody, které způsobí moje dítě v době trvání tábora, se zavazuji uhradit v plné výši a svým podpisem stvrzuji,
že souhlasím s tím, že údaje o osobě uvedené na přihlášce může JK ELIOT Brno uložit ve své databázi
a případně je využít pro potřeby lékařského
.
ošetření. Fotograﬁe pořízené během pobytu mohou být
vyvěšeny na veřejně přístupných místech (www stránky, nástěnky, tiskové a propagační materiály...).
Poznámka: za cenné předměty (hodinky, zlaté řetízky, MP3 přehrávače, mobilní telefony,fotoaparáty…),
které dáte dětem na tábor, neručíme.
Pokud se dítě opakovaně odmítne účastnit programu, bude vyloučeno z tábora, bez možnosti vrácení
peněz za tábor !

V Brně dne …………………………….……
(datum nesmí být starší 24h před nástupem dítěte na tábor !)

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte : ……………..………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte : …………………………………..

JK ELIOT Brno, Kohoutovická 177/117, Brno - Žebětín 641 00
kontakt: Alena Nykodýmová, mob.: 605 414 499, e-mail: jkeliot@centrum.cz

LÉK AŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
k účasti na akci - Letní příměstský tábor ELIOT
(podle § 9 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. v zákoně 148/2004 Sb. )

pobyt v přírodě, sportovní hry, celodenní výlet, tábor je náročný na pozornost dítěte,
delší odborný výklad, fyzický pohyb – chůze a pohyb po náročném terénu,
děti přijdou do styku se zvířaty – chlupy, peří, přírodniny
Potvrzuji, že dítě: ...................
..................................................... narozen(a): ...........................................
................
jméno, příjmení dítěte

datum narození

bytem: ...............................................................................................................................................................
adresa trvalého bydliště

zdravovotní pojišťovna:…………………………………………………………………………………………………..
je k účasti na letním příměstském táboře JK ELIOT:

*
a) je zdravotně způsobilé
*
b) nenízdravotně způsobilé
*
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
: .....................................................

......................................................................................................................................................
DŮLEŽITÉ!

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí
v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO* - NE*
je proti nákaze imunní (typ/druh) ..................................................................................................
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ..................................................................
je alergické na ...............................................................................................................................
dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .....................................................................................
........................................................................................................................................................

...............................................
datum vydání posudku

...............................................................
podpis a razítko lékaře

Poučení: Proti zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává
písemně vedoucímu zdravotnického zařízení ( popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí
zdravotnického zařízení ( popř. lék ař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno a příjmení zák. zástupce: ....................................................................................................
Vztah k dítěti: ..........................................................................................................
Zák. zástupce převzal posudek do vlastních rukou dne: .................................................
.......................................................
podpis zákonného zástupce

*

Nehodící se škrtněte.

Orámovanou část „Lékařského posudku“ vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

JK ELIOT Brno, Kohoutovická 177/117, Brno - Žebětín 641 00
kontakt: Alena Nykodýmová, mob.: 605 414 499, e-mail: jkeliot@centrum.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POBYT V AREÁLU JK ELIOT
na vědomí rodičům
S cílem zajistit co největší bezpečnost Vašich dětí při námi organizovaných akcích si dovolujeme
předložit soupis bezpečnostních pokynů, jejichž dodržování budeme po dětech vyžadovat.
Žádáme Vás tímto o spolupráci při vysvětlování uvedených pokynů dětem.
Seznámení dětí s bezpečnostními pokyny v areálu JK ELIOT první den příměstského tábora provede
hlavní vedoucí. Formou příslušnou jejich věku budou děti poučeny, jak se mají chovat v areálu
JK ELIOT abychom si na společně strávený čas mohli odnést jen ty dobré vzpomínky.
Seznámení s bezpečnostními pokyny bude probíhat dle níže uvedených bodů:
1. Bezpečnost pohybu dětí v budovách JK ELIOT
2. Bezpečnost při činnosti v místnostech JK ELIOT
3. Bezpečnost dětí při pohybu a činnostech v areálu JK ELIOT a mimo něj
ad 1)

Dodržování bezpečnosti pohybu dětí po chodbách budov: neběhat po schodištích a chodbách ,
při přesunu na WC, do jídelny, kde je zajištěn pro děti pitný režim.
ad 2)

a) nevyklánět se z oken, nestoupat na parapety
b) nehlučet a nerušit ostatní hosty Penzionu ELIOT
b) neběhat v místnosti, pozor na hrany nábytku, skleněné plochy (okna, dveře), kluzkou podlahu atd.
d) bez dovolení vedoucího nemanipulovat s předměty (v klubovně, stájích atd...)
e) nesahat a nic nedávat do zásuvek elektrického proudu
ad 3)

a) seznámení dětí se směrem, trasou a cílem přesunu, ohled na dodržování normy zátěže
(nepřeceňování fyzické zdatnosti dětí)
b) bezpečnost při chůzi po pěších cestách, bez povolení vedoucího neopouštění vyznačených cest
(neběhat, nechodit po obrubnících, nevěšet se na zábradlí a ohrady ani se nedotýkat či přibližovat
k elektrickým ohradníkům !!!)
c) dodržování bezpečnosti ve stájích a u výběhů. Bez povolení vedoucího nesahat na zvířata
d) nechodit bez povolení vedoucího do zázemí JK ELIOT
e) bezpečnosti při soutěžích a hrách pro děti v areálu JK ELIOT - důsledně poslouchat pokyny vedoucího
f) bez vědomí vedoucího děti neopouští areál JK ELIOT
g) klidný pohyb mezi zvířaty, zvířata nehonit, nestresovat
h) zvířata nekrmit bez dovolení
i) jízdu na ponících a koních provádět pouze pod dohledem vedoucích tábora
j) dodržovat pokyny při manipulaci se zvýřaty a jejich krmením, bez dovolení vedoucího na zvířata nesahat,
nebezpečí úrazu (pokousání, pokopání, zašlápnutí)
k) vysvětlení pravidel práce s nástroji a nářadím, po použití je uložit na původní místo
l) bezpečnost při úklidu a krmení - něběhat s nářadím, pozor na úrazy
m) průběžné uklízení odpadu do vyhrazených nádob
n) před odchodem ze stájí zkontrolovat správné uzavření boxů a úvazků na otevřených stáních
o) při výcvikových lekcích dbát pokynů cvičitele nebo trenéra
p) nelézt po překážkovém materiálu a ohradách, nedotýkat se elektrických ohradníků
q) při výcviku neběhat a nerušit koně hlasitými projevy
r) při jízdě na koni (nebo poníku) je zakázáno mít u sebe mobilní telefon !!!
s) dodržovat pokyny vedoucího při cestách v MHD (vyčkat na nástupišti ve skupině, neběhat, nehlučet,
nevstávat za jízdy a nepřesedávat si, nevyklánět se a nevysunovat končetiny z oken MHD ani nevyhazovat
žádné předměty). Po vystoupení z MHD se držet ve skupině a sledovat vedoucího a jeho pokyny.
Datum: ......................................

............................................................
podpis zákonného zástupce

JK ELIOT Brno, Kohoutovická 177/117, Brno - Žebětín 641 00
kontakt: Alena Nykodýmová, mob.: 605 414 499, e-mail: jkeliot@centrum.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Po seznámení s podmínkami přihlašuji své dítě na akci „Příměstský tábor ELIOT”
a vyjadřuji tímto svůj souhlas s podmínkami.
Souhlasím s uveřejněním záznamů o činnosti na akci „Příměstský tábor ELIOT”
(fotograﬁe, audio, video, informace o „Příměstském táboře ELIOT”)
a s veřejnou produkcí za účelem prezentace „Příměstského tábora ELIOT”
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském.
Tyto záznamy slouží pro účely vnitřní dokumentace a k propagaci akcí JK ELIOT
na internetových stránkách www.eliot.cz
Dále dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů /GDPR/, a to za účelem splnění
těchto pokynů pořadatele tábora:
- Komunikace se zákonným zástupcem dítěte a případné zaslání pokynů
k účasti na táboře: jména, adresy, telefony a e-mailové adresy zákonných zástupců
a jejich dětí včetně datumů narození,
- Provedení platby za účast na táboře: bankovní spojení,
- Poskytnutí příspěvku na tábor zaměstnavatelem: název a adresa zaměstnavatele,
e-mailová adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení.

V…..............

dne…...........

Podpisy rodičů/zákonných zástupců

…………………….............................
…………………….............................

