Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava

Informovaný súhlas

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe plánu
práce Centra voľného času, organizujeme pre žiakov
Denný tábor
Miesto konania: Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava
Dátum konania :

V zmysle priloženého plánu tábora

Miesto a čas začiatku aktivít : denne od 7:30 do 8:00
Miesto a čas ukončenia aktivít : denne od 16:00 do 16:30
Spôsob stravovania: desiata vlastná, obed a olovrant v cene
Pedagogický zamestnanec poverený organizačným zabezpečením turnusu :
Meno, priezvisko, kontakt ..Mária.Lomnická,..0904.354.098..
Poučenie zúčastnených osôb a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia bude vykonané v prvý
deň tábora.
Prvú pomoc pri komplikáciách zabezpečí pedagogický dozor (pri závažnejších zdravotných
komplikáciách v spolupráci so zdravotníckym zariadením) a následne bude informovaný
zákonný zástupca.
Riziká spojené s účasťou v tábore :
− drobný úraz pri pošmyknutí, páde, športovej činnosti, tvorivých prácach
− strata osobných vecí dieťaťa,
Žiadame zákonného zástupcu žiaka:
− zabezpečiť vhodný odev a obuv podľa počasia,
− nedávať žiakom cenné veci a vyššiu finančnú sumu,
− pravdivo informovať o zdravotnom stave žiaka,
− odovzdať lieky s informáciou o ich užívaní pedagogickému zamestnancovi CVČ,
poverenému organizačným zabezpečením tábora (na alergiu a pod., nie antibiotiká),
− odovzdať preukaz poistenca pri nástupe do tábora – fotokópiu, po skončení vrátime
− poskytnúť kontaktné údaje na osoby v čase konania tábora, pokiaľ sú iné ako v žiadosti
o prijatie do tábora.
− ...............................................

Hlavný vedúci môže odmietnuť prevziať žiaka, ak:
− má zdravotné ťažkosti,
− nemá zabezpečený vhodný odev a obuv podľa pokynov (prezuvky – môže si ich nechávať
v CVČ, nerozbitná fľaša, čiapka, , obuv na šport, náhradné oblečenie, + pokyny podľa
vedúceho tábora)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-túto časť odovzdať pri nástupe dieťaťa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

Vyjadrenie zákonného zástupcu:
Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby
sa môj/a syn/dcéra (meno)..........................................................................................................
zúčastnil/a tábora s názvom : _______________________________
Svojím podpisom potvrdzujem, že:
• som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu;
•

svoje dieťa som poučil, aby sa v tábore správalo disciplinovane, podľa platného
školského poriadku;

•

zaväzujem sa uhradiť všetky škody, ktoré zapríčiní moje dieťa počas tábora..

Dieťa bude odchádzať z tábora :

a/
samé
o ............... hod.
b/ v sprievode rodiča
c/ v sprievode inej osoby ...........................................
V prípad, ak chcete dieťa uvoľniť v inom, ako obvyklom čase, treba to písomne vopred oznámiť
hlavnému vedúcemu tábora.

V ............................... dňa ............................................

..................................................
čitateľný podpis zákonného
zástupcu

