POKYNY K ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠCE 4.turnus LÉTO 2019
POZORNĚ ČTĚTE!!!
1 - Závazná přihláška na, 4. turnus LDT Dráček 2019 – 2. str.
 Přihlášku vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem, zašlete zpět na adresu LDT Dráček z.s.,
Liberecká 2184/1, Teplice, 415 01,
 Nebo vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem naskenujte a zašlete na e-mail:
info@ldtdracek.cz
 do hlavičky e-mailu napište ZP 4.T příjmení a jméno přihlášeného dítěte.
ZP= závazná přihláška, 4=číslo turnusuT= turnus) např: ZP 4. T Korkeš Pavel
2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů – 2. str.
 Nedílná součást závazné přihlášky č. 1, na LDT Dráček 2019 4. turnus v termínu
10. 8. 2019 – 24. 8. 2019
 Souhlas vyplňte, podepište a zašlete zpět na adresu LDT Dráček z.s., Liberecká 2184/1, Teplice,
415 01, společně se závaznou přihláškou.
 Nebo podepsaný zákonným zástupcem naskenujte a zašlete společně se závaznou přihláškou na email: info@ldtdracek.cz.
 do hlavičky e-mailu napište ZP 4.T příjmení a jméno přihlášeného dítěte.
ZP= závazná přihláška, 4= číslo turnusu T= turnus) např: ZP 4.T Korkeš Pavel
3 - Všeobecné podmínky – 2. str.
 Nedílná součást závazné přihlášky č. 2 na LDT Dráček 2019. 4. turnus v termínu
10. 8. 2019 – 24. 8. 2019
 Pozorně si přečtěte, podpisem závazné přihlášky s těmito všeobecnými podmínkami souhlasíte.
 Najdete je také na www.ldtdracek.cz v sekci informace/dokumenty ke stažení
4 - Plná moc zákonného zástupce pro doprovod dítěte k ošetření – 1. str.
 Nedílná součást závazné přihlášky č. 3 na LDT Dráček 2019. 4. turnus v termínu
10. 8. 2019 – 24. 8. 2019
 Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2019.
5 - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.......... 1. str.
 Vyplní obvodní MUDr. dítěte.(tento formulář nemusí Váš MUDr. Akceptovat, v tom případě využijte
formuláře, který Vám MUDr. nabídne).
 Tento formulář má platnost 2 roky. Můžete použít aktuální z jiných akcí.
 Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2019.
6 - Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti. 1. str.
 Tento formulář potvrďte v den odjezdu, aby prohlášení bylo co nejaktuálnější.
 Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2019.
7 – Seznam doporučených věcí – 1. str.
 Tento seznam je pouze informativní, počty a druh oblečení je na vlastním uvážení.
8 – Táborový řád – 1. str.
 Poučit své dítě o dodržování tohoto řádu.
9 - Instrukce před odjezdem 1. str.
 Pozorně si přečtěte!!! Změna možná, vždy budete včas informováni.

Pro jakékoliv informace sledujte naše stránky www.ldtdracek.cz nebo se neváhejte zeptat bud přes e-mail
info@ldtdracek.cz ,
či tel.čísle 777002939.
Děkuji za celý team LDT Dráček za vaší důvěru.

