Ozdravný pobyt – Itálie 2018
–
–
–

Před odjezdem nutné odevzdat do 29. června 2018 v ředitelně školy:
posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti (kopii), posudek má platnost dva roky
kartička pojištěnce (kopii)
200 Kč,- pojištění

–
–

Při odjezdu nutné předložit:
prohlášení zákonných zástupců dítěte (tzv. bezinfekčnost)
pas nebo občanský průkaz

Prohlášení zákonného zástupce dítěte (tzv. bezinfekčnost)
Prohlašuji, že okresní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil

dítěti

bytem

karanténní opatření (karanténu, zvýšený dozor nebo lékařský dohled) a že mi též není známo, že v posledních
30ti dnech přišlo toto dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by pro
mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení školní akce.

U syna/dcery jsme provedli důkladnou kontrolu vlasů kvůli stále častějšímu výskytu vší v
dětských kolektivech.
Datum narození
Zdravotní pojišťovna

Nevolnost v autobuse

Alergie

Léky

Vyrážka – po čem

Noční pomočování

Plavec

–

ano - ne*)

ano - ne*)

Neplavec*)

Telefon matky

Telefon otce

Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb:
Tímto souhlasím ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
(dále jen zákon) s poskytnutím zdravotních služeb, které bude třeba dítěti poskytnout v průběhu jeho pobytu na
školní akci. Zákonný zástupce dále ve smyslu ust. § 31 a 32 zákona určuje pracovníka Základní a mateřské školy
Meziboří, jako osobu, které může být podána informace o zdravotním stavu dítěte.
Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím osobních údajů:
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (GDPR) poskytuji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pouze
pro potřebu této školní akce. Souhlasím – nesouhlasím*) s pořizováním obrazových a zvukových záznamů dítěte
v rámci činnosti akce, s archivací těchto záznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce
(např. v kronikách, tisku, na internetu apod.).
V

dne
podpisy zákonných zástupců

*) nehodící se škrtněte
Prohlášení nesmí být starší než 1 den před zahájením školní akce.

OZDRAVNÝ POBYT ITÁLIE – SOGLIANO 2.9.2018 -7.9.2018
Odjezd: v neděli 2.9. 2018 ve 24 hodiny od Městského úřadu Meziboří (sraz v 23.45)
Příjezd: v pátek 7.9. 2018 ve večerních hodinách k Městskému úřadu Meziboří
Vedoucí: Mgr. Jan Peška + pedagogický dozor ZŠ a MŠ Meziboří
Věci do autobusu:

pas nebo občanský průkaz
léky, které ţák uţívá s popisem uţívání
polštářek, menší deka
pohodlné oblečení (teplejší na noc)
větší svačina
50,- Kč do autobusu (pití apod.)
kapesné - doporučujeme 50 EURO
2 x igelitový sáček

Doporučené věci:

opalovací krém
mycí potřeby
sluneční brýle
pokrývka hlavy proti slunci
spodní prádlo
plavky
trička s krátkým rukávem
triko s dlouhým rukávem
kraťasy
kalhoty
svetr
pantofle nebo sandále
pevná obuv
větší ručník
osuška na pláţ
pyţamo
toaletní papír
karty , hry , nafukovací míč, kníţka ………

Program ozdravného pobytu:
3.9.
– příjezd do Sogliana, uvítání, večeře v restauraci, skupinové hry na náměstí
4.9.
– přivítání starosty Sogliana, výlet, sport. turnaje: chlapci fotbal, děvčata volejbal, filmové noci
5.9.
– koupání v moři, výlet do Montegelli, večer diskotéka
6.9.
– výlet do San Marina, Skypark
7.9.
– 7 ráno snídaně a odjezd domů, příjezd ve večerních hodinách
Informace pro zákonné zástupce:
Ţáci mají dopravu (hradí Město Meziboří) ubytování i stravování (hradí italská strana) zdarma. Částka
200, kterou škola vybere, bude pouţita na pojištění ţáků a občerstvení ţáků.
Ţáci budou komplexní pojištěni (léčebné výlohy, úraz, ztráta zavazadel, odpovědnost za škody)
Doporučujeme ţákům mobilní telefon s aktivovaným mezinárodním voláním (není podmínkou).

KLENOTY A CENNÉ VĚCI NEDOPORUČUJEME!!!
Další informace Vám rádi poskytneme na tel.č. 476 747 357, mobil 737 930 953 od 8.00 do 14.00.

