ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
Součásti přihlášky je i vyplněné PROHLÁŠENÍ a INFORMAČNÍ DOTAZNÍK.

Místo pobytu:
Jméno a příjmení účastníka:

Pekárenská 4, Brno 602 00

Datum narození účastníka:
Místo trvalého bydliště:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt (telefon + email):
Další kontaktní osoby (jméno, telefon, email):

PODMÍNKY sjednání pobytu:
- Odesláním přihlášky si rezervujete místo na příměstském táboře (dále jen „PT“).
V případě většího počtu zájemců, budou upřednostněni ti, kteří splňují profil účastníka
konkrétního typu PT a poslali přihlášku jako první.
- Vaši účast Vám potvrdí koordinátor příměstského tábora emailem. Po té Vám bude
vystavena faktura. Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:
HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti
pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00
BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s. 2529649001/5500
(Raifeisenbank a.s.). Variabilním symbolem je číslo faktury. Do zprávy pro příjemce
uveďte účel platby a jméno účastníka tábora.
STORNO POPLATEK: Účastník má právo před zahájením PT od smluvního vztahu
ustoupit. Výše stornopoplatku závisí na době, kdy Domov pro mne, z.s. obdržel požadavek na
zrušení pobytu. Storno poplatek činí:
- 50% - dojde-li ke zrušení 3 - 5 dnů předem.
- 100% - dojde-li ke zrušení 1 - 2 dny předem.

INFORMAČNÍ DOTAZNÍK
Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………...
Datum tábora: …………………………………………………………………………………….
Stravovací návyky dítěte (např. mixovaná strava, návyk na svačiny, způsob podávání stravy)

Alergie (např. jídlo, srst, bodnutí včely):

Užívané léky + rozpis (udávejte prosím jen ty, které dítě bude užívat v době trvání tábora):

Zdravotní problémy a jejich projevy:
*Znevýhodnění (hodící se zvýrazněte a upřesněte):
-

Pohybové:
Mentální:
Smyslové:
Kombinace:
Epilepsie:
PAS:
ADHD:
Specifické poruchy učení:

*Vlastní sebeobsluha + hygiena (hodící se zvýrazněte a upřesněte):
ANO

NE

*Schopnost a dovednost komunikace (hodící se zvýrazněte a upřesněte):
ANO

NE

Čeho se Vaše dítě bojí (výšky, zvířata, tma, voda, zvuky apod.):

Co má dítě rádo, v čem je dobré (co můžeme na táboře využít při práci s ním):

Požadavky na péči ze strany asistenta:

Preference programu: (hodící se zvýrazněte)
*Zpěv, poslech písniček
*Poslechová muzikoterapie (kvalifikovaný muzikoterapeut hrou na tradiční rytmické nástroje
stimuluje vnitřní prožívání klienta a zároveň jej aktivizuje)
*Skupinová či individuální hra na hudební nástroje se zapojením pohybového aparátu
*Relaxace a polohování
*Tvořivé činnosti
*Terapie se zvířaty
*Procházky do města/přírody
*Výlety vlakem nebo autobusem
*Sportovní aktivity (koupání se v bazénu, týmové „bojovky“ - tahání provazu, tanec, apod.)
*Deskové hry
*Výstavy, exkurze (např. vzdělávací programy Knihovny Jiřího Mahena, VIDA! Centra,
Technického muzea atd.)
Typ průkazu, jehož je dítě držitelem – důležité pro vstup do různých muzeí, knihoven apod.
(hodící se zvýrazněte):
*TP
*ZTP
*ZTP/P
*žádný
Dítě a voda: (hodící se zvýrazněte)
*Dítě se bojí vody

*Dítě neplave

*Dítě je plavec

*Dítě je dobrý plavec

Prostor pro doplňující informace: (popište osobnost svého dítěte, blíže nám jej představte –
např. má rádo společnost, hraje si raději samo, rádo utíká, nemá moc dobrý orientační smysl,
…)

PROHLÁŠENÍ
Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………...
Datum tábora: …………………………………………………………………………………….

Prohlášení o bezinfekčnosti:
Souhlasím s tím, že informuji koordinátora příměstských táborů, pokud by výše uvedené dítě,
které je v mé péči, jevilo známky akutního infekčního onemocnění (horečky, průjmy apod.)
nebo v posledních 7 dnech před konáním tábora přišlo do styku s osobou, která tyto známky
jevila či byla podezřelá z nákazy, a dohodnu se s ním ohledně možnosti (ne)setrvávání dítěte na
táboře.
Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, pokud by bylo toto prohlášení
nepravdivé.
Ranní příchod na tábor
Osobní asistenti Domov pro mne, z.s. přebírají odpovědnost za dítě v čas začátku PT
uvedeného v informacích, které jsou součásti přihlášky nebo na webových stránkách Domova
pro mne, nebo pokud není uvedeno jinak.
Odpolední odchod
Osobní asistenti odpovídají za dítě do okamžiku předání zákonnému zástupci, nejdéle však do
skončení táboru.
Prohlášení o příchodu a odchodu dítěte
V případě, že nebude moci předat či vyzvednout dítě zákonný zástupce, dávám plnou moc
k daným úkonům těmto konkrétním osobám:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Telefonní kontakt:

Pokud máte zájem o předčasný příchod či pozdější odchod dítěte z PT, je nutné dohodnout si
plně hrazenou osobní asistenci nejméně týden před začátkem tábora.

Informační setkání
CHCI

NECHCI

se účastnit informační schůzky s dalšími rodiči, která se bude konat vždy ve čtvrtek před
konáním PT, kterého se mé dítě zúčastní, pokud není uvedeno jinak, v prostorách klubovny
Paluba v 16:00. (zvýrazněte odpověď)
Zveřejnění fotografií
Souhlasím, že fotografie s mou osobou/osobou výše jmenovaného účastníka z této volnočasové
akce, mohou být použity pro propagační účely na webových stránkách a propagačních
materiálech Domova pro mne, z.s. a ve vyúčtování pro sponzory a nadace, které tento pobyt
podpořily. (zvýrazněte odpověď)
ANO

NE

Zasílání informací
Souhlasím se zasíláním informací na můj kontaktní e-mail s nabídkami příměstských táborů,
odlehčovacích dnů a dalších volnočasových aktivit vhodných pro mé dítě. (zvýrazněte
odpověď)
ANO

NE

Prohlášení o podmínkách
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami sjednání pobytu (platební podmínky, stornopoplatky
aj.).
Zároveň beru na vědomí, že nesu zodpovědnost za správnost vyplněných údajů a stvrzuji, že
jsem nezatajil/a žádné informace nezbytné pro kvalitní a bezpečné zajištění osobní asistence
v průběhu pobytu.
V případě zjištění, že informace v prohlášeních neodpovídají skutečnosti, může koordinátor
přerušit nebo ukončit pobyt klienta na příměstském táboře či odlehčovacích dnech.

Vyplněno v ………………….dne ………………….
……………………………………….
jméno, příjmení a podpis

