
PŘIHLÁŠKA

Na pozimní víkendovku farnosti Frýdek ve Frýdlantě

Jméno a příjmení:......................................................................................................................................................

Datum narození (věk):................................................................................................................................................

Bydliště:....................................................................................................................................................................

Telefonní číslo na rodiče:.............................................................................................................................................

Email na rodiče:.........................................................................................................................................................

Zdravotní omezení, diety:...........................................................................................................................................

Užívané léky + dávkování:..........................................................................................................................................

Zdravotní pojišťovna:..............................................................................................................................................…

Podpis rodičů:................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

- Víkendovka je určena pro děti ve věku od 6 do 16 let

 KDY:  16. – 18. listopadu 2018 (pá-ne)

- KDE:  Pastorační středisko ve Frýdlantě

- CENA  :   1. dítě 350,- Kč, 2. a další dítě 300,- Kč

- HLAVNÍ VEDOUCÍ  :   Kristýna Štupáková

- KONTAKT: 776 170 726,  kristyna.stupakova@centrum.cz  

- DOPRAVA: tam i zpět – vlastní, podrobnější informace o dopravě budou zaslány na e-mail 

-KAPACITA VÍKENDOVKY JE OMEZENA

-PODMÍNKOU ÚČASTÍ DÍTĚTE NA VÍKENDOVCE JE NEÚČAST JEHO MOBILNÍHO TELEFONU A DALŠÍCH 
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

!!! Přihlášku, prosíme, odevzdejte ve farní kanceláři nejpozději   do pátku 9. 11. 2018   spolu s částkou k zaplacení.

S SEBOU:

 dostatečné množství sportovního, teplého oblečení, starší oblečení 

 dobrá obuv, papuče

 teplé pyžamo

 ručník, hygienické potřeby

 spacák, karimatka, polštář, plyšáček

 pláštěnka, malý batůžek, láhev na pití

 prosíme o drobný příspěvek do společné kuchyně (džemy, buchty, ovoce…) 

 kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie)

 potvrzení o bezinfekčnosti

 šátek a baterku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o bezinfekčnosti

(vyplňte v den odjezdu, platí pouze po dobu pobytu)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ................... ...................... ......................narozenému dne........................................

 bytem ...................... .................................................................................................................................................................

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a není mu nařízeno karanténní opatření. Není mi též 
známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno 
zúčastnit se podzimní víkendovky farnosti Frýdek v termínu 16. - 18. 11. 2018 ve Frýdlantě. Jsem si vědom(a) právních a finančních 
důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

V(e)..................................... ….......................                      dne...............................                             

   Podpis zákonného zástupce: ................... .........................................


