INFORMOVANÝ SÚHLAS
Meno a priezvisko: .................................................................................................................................
Termín tábora 15.-20.8.2022
Riziká v tábore: pobyt a pohyb v bazéne, pohyb po cestnej komunikácii a turistických chodníkoch, pohyb, stravovanie
v reštaurácii, pobyt a pohyb v navštevovaných priestoroch, uštipnutie hmyzom, poranenie pri pohybových aktivitách,
spálenie slnkom, strata osobných vecí
Účastníkom nie je dovolené:
- priniesť do tábora predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
- znečisťovať steny, ničiť zariadenia hotela, ničiť táborové pomôcky, osobné veci vedúcich a ostatných účastníkov
Účastník má povinnosť:
- neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa tábora
- chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a kultúru vyjadrovania
- dodržiavať pokyny pracovníkov tábora /vedúcich a ich pomocníkov/, externých pracovníkov ako aj táborové pravidlá
Zdravotný stav a ochorenie v tábore:
Na bežné ošetrenia je zariadenie vybavené ošetrovňou a miestnosťou na izoláciu. Nutné ošetrenia pri vážnejších úrazoch
alebo ochoreniach sú na Pohotovosti pre dospelých vo Zvolene. Infekčné ochorenie potvrdené lekárom v spádovej oblasti
oprávňuje organizátora k ukončeniu pobytu v tábore na vlastné náklady.
Vylúčenie z činnosti:
Organizátor má právo vylúčiť účastníka z činnosti:
- ak opakovane porušuje disciplínu, táborové pravidlá a svojím správaním narušuje plynulý priebeh programu
- ak zamlčal závažný fakt o špecifickom a odbornom prístupe a starostlivosti alebo o zdravotnom stave
Organizátor:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program prázdninovej činnosti z dôvodu počasia a pod; odstúpiť z realizácie tábora
z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, nariadenie hlavného hygienika, zlyhanie
prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.)
Organizátor a táboroví vedúci nezodpovedajú za osobné financie, ani za osobné veci účastníkov (mobilný telefón, tablet,
oblečenie, ...), ak ich pri príchode do tábora neodovzdajú do ich opatery. Vedúci nie je povinný riešiť ich stratu, či nahrádzať
škodu.
•
•
•

Podpisom súhlasím so zverejnením fotodokumentácie a videodokumentácie z táborovej činnosti (www.milost.sk, FB
Kresťanské spoločenstvo, časopis Logos)
Podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov z táborovej dokumentácie (informovaný súhlas, vyhlásenie
o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa, kópia preukazu poistenca).
Oboznámil som sa s táborovými pravidlami tábora a budem ich rešpektovať.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som riadne
poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.

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

..................................................................
podpis

Občianske združenie Tiki Tak, Ludvíka Svobodu 22, Banská Štiavnica, 969 01, IČO 52125955

