Základní škola Brno, náměstí Míru 3, příspěvková organizace

Přihláška dítěte do školy v přírodě

Přihlašuji mého syna (dceru) …………………………………………………………………
do školy v přírodě ve Velkém Meziříčí, Fajtův kopec,

termín: 14. - 18. 1. 2019

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa,
datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Účastnický poplatek 2.900,-Kč zaplatím dle pokynů. Při odhlášení dítěte z účasti na škole
v přírodě uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou škole v souvislosti se
zrušením přihlášky.
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte nebo v případě závažných
kázeňských přestupků zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před
stanoveným termínem společného návratu a na vlastní náklady.
Kontakt na rodiče v době konání akce:
jméno ……………………………………………………………………………………
adresa ……………………………………………………………………………………
email …………………………………………………………………………………….
telefonní číslo …………………………………………………………………………...
Telefonní čísla, na kterých se s námi můžete po dobu školy v přírodě kontaktovat:
školní mobil 604 616 498, (restaurace Fajtův kopec 566 523 457)
email: koutnaromana@gmail.com
Jsem si vědom(a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by
mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.
Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem.
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:
nevolnost v autobuse ……………………………………………………………………………
alergie, astma, diabetes aj. ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zdravotně odůvodněné požadavky na jídelníček ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
chronická onemocnění …………………………………………………………………………
noční pomočování ………………………………………………………………………………
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omezení při tělesných cvičeních ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
užívání léků ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jiné informace, které chci sdělit: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Před odjezdem do školy v přírodě odevzdám průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o
bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob
užívání)………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

V……………..dne ………………

……………………….………………
podpis zákonných zástupců žáka

