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Přihláška na dětskou rekreaciPřihláška na dětskou rekreaciPřihláška na dětskou rekreaciPřihláška na dětskou rekreaci Dělnická 17, 792 01 Bruntál http://www.vikendaci.cz Místo pobytu:Místo pobytu:Místo pobytu:Místo pobytu: Heroltice u Tišnova (Brno- venkov), 49°18'49.212"N, 16°25'12.444"E    Termín pobytu:Termín pobytu:Termín pobytu:Termín pobytu: 12. 7.-25. 7. 2014    Cena za pobyt:Cena za pobyt:Cena za pobyt:Cena za pobyt: 4400 Kč / osoba    VS:VS:VS:VS: (Uveďte rodné číslo dítěte)    Příjmení a jméno:Příjmení a jméno:Příjmení a jméno:Příjmení a jméno:        Bydliště:Bydliště:Bydliště:Bydliště:    Zdrav. pojišťovna:Zdrav. pojišťovna:Zdrav. pojišťovna:Zdrav. pojišťovna:    Rodné číslo:Rodné číslo:Rodné číslo:Rodné číslo:            EEEE----mail na rodiče:mail na rodiče:mail na rodiče:mail na rodiče:    Jméno a příjmení matky:Jméno a příjmení matky:Jméno a příjmení matky:Jméno a příjmení matky:    Jméno a příjmení otce:Jméno a příjmení otce:Jméno a příjmení otce:Jméno a příjmení otce:    Zaměstnavatel:Zaměstnavatel:Zaměstnavatel:Zaměstnavatel:    Zaměstnavatel:Zaměstnavatel:Zaměstnavatel:Zaměstnavatel:    TelefonTelefonTelefonTelefon::::    TelefonTelefonTelefonTelefon::::    Doprava:Doprava:Doprava:Doprava: INDIVIDUÁLNÍ (zakroužkujte)                  ano      ne AUTOBUSEM Z BRUNTÁLU I ZPĚT         ano      (k částce 4.400 připočítáváme 300 Kč, uhraďte naráz)    Místo nástupu a výstupu:Místo nástupu a výstupu:Místo nástupu a výstupu:Místo nástupu a výstupu: Bruntál tábořiště     Posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětské rekreaciPosudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětské rekreaciPosudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětské rekreaciPosudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětské rekreaci Část A) Posuzované dítě k účasti na dětské rekreaci: a) je zdravotně způsobilé *) b) není zdravotně způsobilé *) c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *) nehodící se škrtněte  Část B) Potvrzení o tom, že dítě: a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním                         ANO          NE b) je proti nákaze imunní (typ/druh) c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) d) je alergické na e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  podpis, jmenovka lékaře datum vydání posudku razítko zdravotního zařízení Dítě je PLAVEC / NEPLAVEC (prosím zakroužkujte správnou možnost) Účastník (oprávněná osoba) se svým podpisem zavazuje dodržovat podmínky uvedené na http://www.vikendaci.cz. Jméno a příjmení oprávněné osoby: Vztah k dítěti:  podpis oprávněné osoby: V dne: Způsob úhrady: Poštovní poukázkou* Převodním příkazem* Platbu zašlu z účtu číslo: Na splátky:     ano     ne 1. splátka do 28. 2. 2014 Doplatek do 30. 5. 2014 Termín zaplacení pobytu: Zaplaceno: Zákonný zástupce dítěte vyplní silně orámovanou část této přihlášky a po potvrzení lékařem zašle její scan na e-mail vikendaci@seznam.cz, případně originál na adresu Víkenďáci o.s., Dělnická 17, 792 01 Bruntál. Pokyny k odjezdu budou zasílány v předstihu nejméně 14 dnů na uvedený e-mail, případně na adresu trvalého pobytu.    Číslo účtu:Číslo účtu:Číslo účtu:Číslo účtu: 250888735/0300     Variabilní symbol:Variabilní symbol:Variabilní symbol:Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (shodné s rodným číslem uvedeným na přihlášce) Celková částka za pobyt musí být uhrazena nejpozději do 30. 5. 2014.  


