INFORMÁCIE PRE RODIČA (Súťaž určená deťom od 4 rokov do 9 rokov )

JUNIOR RUN – sobota 10 jún 2017
Dátum a čas : 10. jún 2017 (sobota areál školského dvora ZŠ Pionierov)- registrácia od 9.00 - do 9.45
Štart 1.kategórie o 10.00 hod.
Štart 2.kategórie o 11.00 hod.
Cena vstupného pre dieťa je 1 €/
Bližšie info na stránke CVČ: http://www.cvcroznava.sk/
Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia bude vykonané dňa: 10.06.2017 pred
štartom. Účasť detí a žiakov na poučení je nutná!!!
Pitný režim bude zabezpečený. K dispozícii bude aj školský bufet.
Riziká spojené s účasťou na akcii: Napr. pošmyknutie, pád, strata osobných vecí dieťaťa, prechladnutie, zmoknutie,
zlomenina
Vzhľadom na vyššie uvedené riziká je zákonný zástupca povinný:
Poučiť svoje dieťa o slušnom správaní mimo domova, zabezpečiť vhodný odev a obuv podľa počasia,
pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne o jeho alergiách, pribaliť náhradný odev,
ponožky a kartu poistenca. Poučenie dieťaťa zo strany rodiča je povinné!!!
_________________________________tu odstrihnúť__________________________________________

PRIHLÁŠKA / Informovaný súhlas
ODOVZDAŤ v CVČ do piatku 9. júna 2017 do 14.00 hod.
Vyjadrenie zákonného zástupcu:
Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa a rozhodol/a, aby sa môj/a
syn/dcéra (meno).........................................................………………...........nar.................……................,
rod.číslo .................................................................., bytom ..........................................................................
dňa 10.júna 2017 zúčastnil detskej bežeckej súťaže JUNIOR RUN.
POVINNE VYPLNIŤ:
* vhodnú možnosť zakrúžkujte
* Kategória

1. od 4 – 6 rokov
2. od 7 - 9 rokov

* dieťa pôjde po akcii domov samo / po dieťa si prídem osobne
Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som riadne
poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.
Ako uvádzané dotknuté osoby podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely organizácie tábora. Ako zákonný
zástupca dieťaťa súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas
činnosti letného tábora, na účely propagácie činnosti CVČ a ich uverejnením na webovej stránke CVČ. Uvedený súhlas
je platný až do písomného odvolania.

Dátum:
Meno a priezvisko zák. zást.:
Telefónne číslo zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu

