List účastníka kempu Michala Kadlece
Dítě je na kemp přihlášeno vyplněním a odesláním elektronického formuláře. Současně s
odesláním přihlášky rodič souhlasí s podmínkami a pravidly přihlášení. Stvrzuje, že těmto
podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Podmínkou pro nástup na kemp je
předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie) a vyplněný list účastníka kempu.
Tento list účastníka se odevzdá organizátorům kempu při příjezdu.
Řád kempu Michala Kadlece
(prosíme rodiče o poučení účastníků)
Každý účastník kempu: se bude chovat k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky, se
vyvaruje používání vulgárních výrazů, se bude po celou dobu konání kempu řídit pokyny
trenéra, dozoru, se bez vědomí a svolení trenéra nesmí vzdálit z prostoru areálu a to ani do
nejbližšího okolí.
Vymezení areálu provede trenér na prvním nástupu šetří zařízení areálu, je povinen udržovat
svůj pokoj a okolí v čistotě. Pokoj na konci kempu předá v takovém stavu, v jakém ho
převzal, nesmí bez souhlasu trenéra měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek na své
ubikaci, se řídí kempovým řádem a režimem dne. Dodržuje noční klid. V době nočního klidu
musí být ve svém pokoji a posteli, převlečen do nočního oděvu, nahlásí každý i sebemenší
úraz a zdravotní potíže trenérovi nebo zdravotníkovi, si uloží větší obnosy peněz, cennosti,
mobil atd. u trenéra. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně
vina dotyčného účastníka. Trenéři a organizátoři kempu Michala Kadlece za ztrátu nenesou
žádnou odpovědnost.
Každý účastník kempu dodržuje: zákaz práce se zápalkami či zapalovačem, zákaz používání
mobilního telefonu v době programu a nočního klidu, zákaz konzumace alkoholu, kouření a
používání jiných drog a omamných látek, zákaz pohybu na ubytovacím zařízení ve venkovní
obuvi.
Souhlas rodičů (GDPR) s evidencí osobních údajů dítěte
Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (GDPR), uvedených v závazné přihlášce pro potřeby
pořadatele fotbalového kempu Michala Kadlece a to výhradně za účelem zasílání nabídek
služeb účastníkovi. Zároveň dává souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci
kempu.
.
Upozornění:
Rodiče jsou odpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně
nebo činností, která je v rozporu s kempovým řádem.
Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění
objektu kempu bez vědomí dozoru.
Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky,
atd.). Proto nedoporučujeme tyto věci brát s sebou.
V ……………………………. dne …………………………….
…………………………………………………..……………………………
podpis rodičů (zákonných zástupců)

Písemné prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte
Prohlašuji, že moje dítě:
………………………………………………….……………………………………
Datum narození:
………………………………………………….……………………………………
Adresa bydliště:
………………………………………………….……………………………………
Souhlasím se zmocněním a určením osoby oprávněné k neodkladné zdravotní péči dle zákona
č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Prohlašuji, že mé dítě je úplně zdravé a ošetřující
lékař nenařídil dítěti, které je v mé péči, karanténní opatření ani zvýšený lékařský dozor a že
mi není známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou infekční chorobou. Jsem si plně vědom právních následků, které by
mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Upozornění od rodičů
Dítě netrpí / trpí alergií na
………………………………………………….……………………………………
Dítě pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování)
..…………….……………….………………………
Dítě je pojištěné v případě úrazu ano/ ne
Uveďte název společnosti (např. ČP, Uniqa, AXA, atd.)
………………………………..………………….
V případě, že Vaše dítě nevlastní žádné úrazové pojištění, kontaktujte AZ Sport Agenturu +
420 777055068.
V…………………………….dne
…………………………….…………………………………………………..…………………
…………
podpis rodičů (zákonných zástupců)
Kontakty zákonných zástupců dosažitelných v době kemp
Jméno a příjmení matky
………………………………………………….……………………………………
Adresa ………………………………………………….……………………………………
Telefon ………………………………………………….……………………………………
Jméno a příjmení otce
………………………………………………….……………………………………
Adresa ………………………………………………….……………………………………
(pokud je stejná jako u matky, nevyplňujte)
Telefon ………………………………………………….……………………………………
Současně prohlašuji, že jsem si vědom důsledků plynoucích ze Všeobecných a konkrétních
podmínek účasti mého dítěte na kempu, potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník kempu
podléhá kempovému řádu a je povinen uposlechnout pokynů vedoucích. Nedodržení
kempového řádu může být potrestáno i vyloučením z kempu. Dále, že jsem poučil moje dítě a
seznámil ho s důsledky plynoucími s nedodržením těchto podmínek.
V ……………………………. dne …………………………...
…………………………………………………..……………………………
podpis rodičů (zákonných zástupců)

