GEMINI o.s. - sdružení dětí, mládeže a dospělých
Kosárkovo nábřeží 2, 118 00 Praha 1
IČO 41188594 | DIČ CZ41188594 |
e-mail: info@gemini-praha.org | www.gemini-praha.cz

Přihláška nečlena oddílu na tábor:
Přihlašuji se na letní / zimní tábor oddílu:
Jméno a příjmení dítěte:
Přezdívka

Rodné číslo

Škola a třída

Tel. pevný

Bydliště

Tel. mobilní

PSČ a místo

e-mail

Zájmy a sporty:

Otec / jméno a příjmení, titul:
Telefon

email

Matka / jméno a příjmení, titul:
Telefon

email

Prohlášení rodičů
-

-

S účastí svého syna / dcery na letním táboře GEMINI souhlasím a potvrzuji jeho / její dobrý zdravotní stav, který
umožňuje plně se zúčastnit sportovního a herního programu.
Vzal/-a jsem na vědomí přiložené informace pro účastníky a jejich rodiče. Souhlasím s použitím osobních údajů
dítěte pro účely pořadatele a tábora. Zavazuji se uhradit event. škody na majetku, mým dítětem způsobené.
Rovněž souhlasím s použitím event. zůstatku táborového poplatku na opravy a obnovu táborového inventáře.
Beru na vědomí, že GEMINI nezajišťuje jakékoliv pojištění účastníků tábora.
zavazuji se uhradit členský příspěvek, veškeré přímé náklady za účast na akcích a eventuální škody na majetku,
mým dítětem způsobené
beru na vědomí, že GEMINI nezajišťuje jakékoliv pojištění svých členů
souhlasím s použitím osobních údajů svého dítěte v souladu se zákonem a v rozsahu nutném pro činnost
sdružení
souhlasím s použitím event. zůstatku částky, vybrané na úhradu přímých nákladů za výpravu, tábor či jinou akci
pro potřeby sdružení (obnova vybavení, režijní náklady apod.)
Beru na vědomí jednoduché ubytovací a hygienické podmínky, vyplývající z místa konání akce, omezené
hygienické podmínky – např. chybějící teplá voda k mytí, nahrazená na táboře pravidelnou saunou apod. a
souhlasím s nimi.
Beru na vědomí, že se mé dítě bude úměrně svému věku a svým možnostem podílet na organizaci akce a z ní
vyplývajících činnostech (např. úklid po akci, údržba programového vybavení, výstavba a likvidace tábora,
pomocné práce v táborové kuchyni, příprava topného dříví, mytí nádobí, účast na táborové noční hlídce apod.),
což je zároveň jedním z výchovných aspektů činnosti GEMINI.
Souhlasím se zveřejněním fotografických a filmových záběrů mého dítěte pro účely sdružení (záběry ze
společné činnosti na akcích, které budou zveřejněny na oznamovatelích v klubovně, ve vývěsních skříňkách, na
webových stránkách, v tiskovinách apod. sloužící zejména propagaci činnosti sdružení).
Zavazuji se spolupracovat s vedením tábora GEMINI ve prospěch mého dítěte.

Dne .................

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

Sdělení rodičů – např. upozornění na zdravotní stav dítěte, omezení pro činnost, specifické projevy chování atd.:

