
ЗАЯВА НА ДЕННИЙ ТАбір 2022
«Країна історій– чарівне заклинання»

Ім’я та прізвище дитини: .........................................................................................................

Дата народження: ....................................................................................................................

Місце проживання (точна адреса):

...................................................................................................................................................

Законний представник (прізвище та ім'я):…………………………………………….…………..

Телефон 1: ....................................................  Телефон 2:  ....................................................

Електронна пошта: ..................................................................................................................

Переконані або хронічні захворювання, обмеження в харчуванні або інші важливі
обставини, про які я хочу попередити

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Ліки під час табору не можуть бути з дитиною. Будь ласка, підпишіть їх ім'ям дитини та
напишіть спосіб подавання  препарату,в перший ранок дайте ліки керівнику табора!

Я підтверджую, що моя дитина:

● виїде з табору: САМ / З БАТЬКАМИ
● Є/ НЕ Є АЛЕРГІЧНО (якщо так - вкажіть, що викликає алергічну реакцію)

……………………………............................................................................................................

........................................……………………………………………………………………………...

В................................................ ДАТА……………………………….

……..................................
підпис законного представника (батьків)



Згода на обробку персональних даних

відповідно Закону № 18/2018 зб. про захист персональних даних Я даю згоду на
обробку персональних даних

так/ні

Працівникам табору: Slovenský skauting,
123. zbor rytiera Donča
Zvolen

Контактна інформація відповідальної особи: Симона Руснакова
Новозамоцька 73
960 01 Зволен
Simona Rusnáková
Novozámocká 73 960 01 Zvolen

Прізвище та ім'я дитини ................................................................................

Персональні дані законного представника
➢ - особистий номер телефону та електронна адреса  законного опікуна дитини
➢ - фотографії та інші візуальні та аудіозаписи дитини, отримані під час роботи

літнього табору, з метою популяризації діяльності словацького скаутингу також
шляхом їх публікації на вебовій сторінці

У Зволені ...............................................

___________________________________
Підпис законного представника



Інформація для батьків:

Табір з денним перебуванням триватиме з 22 серпня по 26 серпня 2022 р. Прибуття в
табір завжди вранці 7:30 до 8:00 в Club u Jakuba (домініканський монастир,
Зволен-Запад).
Збір/виїзд дітей з табору відбуватиметься щодня з 15:30 до 16:00. Програма кожного
дня зв'язані тому найкраще брати участь у всьому таборі. Якщо погода дозволяє,
більшість часу ми будемо проводити на вулиці. Внесок за весь табір (5 днів) для
українських дітей становить 10 €. Це включає обіди, питний режим у клубі Якуб, роботу
українських перекладачів та аніматорів, матеріал для творчості та невеликі
винагороди…

У день в'їзду в табір необхідно мати з собою:

1. Підписаний батьками додаток до заяви. Не потрібно мати підпис лікаря  про
стан здоров’я дитини. Вистачить підпис батьків.

2. Копія страхування.
3. Діти повинні мати з собою плащ (не парасольку - для безпеки !!!).

На випадок холодної погоди рекомендуємо пакувати теплі речі (світшот,
футболка з довгими рукавами тощо), у випадку сонця кепка чи капелюх, або
навіть окуляри.

4. Радимо пакувати запасний одяг для дитини, оскільки погода часом
непередбачувана ...Діти можуть зберігати цей одяг у клубі «Якуб» (позначте одяг
ім'ям). Дітям не потрібно брати одяг з собою щодня додому, вони можуть
забрати його в п'ятницю.

5. Рекомендуємо дитині також брати з собою  гігієнічні хустинки та пластикову
пляшку з водою.

6. По можливості не давайте дітям  мобільні телефони, електронні ігри, MP3 і
тощо. У багатьох випадках це порушує програму табору.  Пристрій також може
зламатись, за це ми не несемо відповідальності. Сума коштів, які діти матимуть
у таборі, залишаємо на розсуд батьків. Дякую за розуміння.

Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтеся: +421 951 925 094
(Anna Konovalenko).

Будь ласка, подайте заповнену заявку та «Згоду на обробку персональних
даних» разом з оплатою 10 € - домовитися про спосіб та місце доставки за
телефоном  +421 951 925 094 (Anna Konovalenko). Місця в таборі обмежені, тому
заявки та оплату ми приймаємо лише до тих пір, поки кількість учасників не буде
заповнена.



ДОДАТОК ДО ФОРМИ ЗАЯВКИ НА ДЕННИЙ Тaбір 2022
«Земля історій – Чарівні заклинання»:

(Дати вранці, коли дитина прийде до табору!)

Заява

Я заявляю, що дитина ……………………………………………………………………………….

проживає………………………………………………………………………………………………..

немає ознак респіраторних захворювань, що в обласному управлінні охорони здоров’я
лікар загального медичного закладу для дітей та підлітків не призначав дитині
карантин (посилений нагляд за станом здоров’я або медичний нагляд).
Дитина або особи, які проживають з ним у домогосподарстві, протягом останнього
місяця не були в контакті з особами, які захворіли на COVID-19.

Дитина, її батьки чи інші особи з її домогосподарства не контактували з людьми, які
захворіли протягом останнього місяця на інфекційні захворювання, напр. (діарея, біль у
горлі, вірусний гепатит, менінгіт, лихоманка). При цьому заявляю, що дитина не хворіє
на епілепсію, серцево-судинні захворювання або будь-яке інше серйозне
захворювання, при якому не рекомендують підвищену фізичну активність.

Я усвідомлюю правові наслідки у разі неправдивої заяви. Мені відомо, що я вчинив би
правопорушення, передбачене § 56 Закону № 2. 355/2007 зб. про охорону здоров'я
населення.

В ................................................ ДАТА ………..........…………….

Ім'я та прізвище (батьків, відповідальної особи)

…………………………………………………………………………………………………………..

Адреса законного представника: …………………………………………………………………

Телефон законного представника: ……………………………………………………………….

Підпис законного представника:……………………………………………………………………

(Заява не повинна бути старша 3 днів!)


