SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S ÚČASTÍ NA LYŽAŘSKÉM KURZU
Škola

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres
Litoměřice

Souhlasím s účastí mého syna (dcery)
na mimoškolní akci (název, termín)

Lyžařský kurz - Mariánská v Krušných horách
25.1. – 30.1. 2020 = 2.stupeň
16.2. – 21.2.2020 = 1.stupeň(od 3.třídy) + 6.ročník

Dostal jsem informace o kurzu:
termín a místo odjezdu na kurz, termín a místo příjezdu z kurzu, náplň kurzu, způsob dopravy,
ubytování a stravování, výši účastnického poplatku a způsob financování.
Dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel
organizování lyžařského kurzu (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní kontakt). (Dle
nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů)
Jsem si vědom zdravotního stavu svého syna (dcery) a při odjezdu odevzdám vedoucímu kurzu:
Průkaz zdravotní pojišťovny (postačující je i fotokopie).
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na lyžařském kurzu.
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti (dítě nejeví známky akutního
onemocnění, nepřišel do styku s infekčním onemocněním, není nařízeno karanténní
opatření).
Případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na mimoškolní akci.
Případné informace o osobních lécích syna (dcery).
Syn (dcera) dcera má nezbytného vybavení na lyžařský kurz, včetně odborně seřízených lyží.
Datum a podpis zákonného zástupce žáka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Přihláška na lyžařský kurz - Mariánská v Krušných horách
Závaznou přihlášku odevzdat

nejpozději do 25.října 2019 ( v případě malého zájmu bude kurz zrušen )

Po závazném přihlášení nelze dítě odhlásit z jiných, než zdravotních důvodů s doloženým lékařským potvrzením.
Přihlašuji tímto mého syna (mojí dceru): ……………………………………….,
žáka (žákyni) třídy……… na lyžařský kurz, který se uskuteční v termínu:
25.1. – 30.1. 2020 = 2.stupeň
16.2. – 21.2.2020 = 1.stupeň(od 3.třídy) + 6.ročník
Celou částku 2.800,- Kč zaplatím do 6. prosince 2019.
(cena zahrnuje ubytování, stravu a dopravu, není zahrnuta částka za vleky – cca 1.100,-Kč)
Aktuální informace o lyžařském kurzu najdete na www stránkách naší školy.

Údaje pro platbu na účet školy:
č.ú.: 6739471/0100
Variabilní symbol: 3
Specifický symbol: rodné číslo žáka
Zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka - LVZ
V ……………………

dne: …..……

……………………….………….
podpis zákonného zástupce

