
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest 
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia 
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PŘIHLÁŠKA NA PROGRAM PRO DĚTI – KONFERENCE „CHILDREN IN PERMACULTURE“ 

Termín:  4.5. – 5.5. 2018 
Přihlašuji své dítě na program pro děti při konferenci „Children in permaculture“ v Praze, pořádanou ZČ HB Forest, CEGV 
Cassiopeia a týmem projektu „Děti v permakultuře“. 

Jméno a příjmení dítěte   

Datum narození  

Zdravotní pojišťovna  

Adresa  

Jméno a příjmení zákonného zástupce   

Adresa  

Mobil  E-mail  

 
Dítě bude po programu odcházet: samo / s doprovodem (kdo si dítě vyzvedne)  .................................................. ……………………….. 

Upozorňujeme na tyto zdravotní potíže dítěte (bezlepková dieta, alergie,…) – jak se projevují, léky, zakázaná činnost atd.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jiná sdělení pro vedení programu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podtrhněte, kterých částí programu se dítě zúčastní: 
Pátek ráno 9:00-13:00 
Pátek odpoledne 14:30-18:00 
Sobota ráno 9:00-13:00 
Sobota odpoledne 14:30-17:00 
 
Podpisem závazné přihlášky souhlasíte, že pořízený fotografický záznam účastníků akce může být použit na propagační materiály 
a zveřejněn na internetových stránkách projektu „Children in permaculture“ a partnerských organizací zapojených v projektu. 
 
 
 
V   ...................................................  dne  .....................................   
 
 

... ...................................................  
                                                                                                                            podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 

 
Vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU a VŠEOBECNÉ PODMÍNKY naskenujte a odešlete na e-mail: 
marketa.applova@centrum.cz (po doručení přihlášky Vám pošleme potvrzení, že jste řádně přihlášeni).  
V případě dalších dotazů ohledně dětského programu prosím pište na velehradska@cegv-cassiopeia.cz 
Následně vše spolu s níže uvedeným ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM odevzdejte v tištěné podobě při nástupu dítěte na 
program. 
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
PROGRAM PRO DĚTI – KONFERENCE „CHILDREN IN PERMACULTURE“ 
 ZČ HB FOREST, CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice 

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na program pro děti 

1.         Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto 
všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem programu a zákonným zástupcem je účast dítěte na 
programu pro děti při konferenci „Children in permaculture“.  

2.         Účastníkem dětského programu se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a čestným 
prohlášením o zdravotním stavu dítěte. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný 
zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah 
mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na 
program. 

3.         Účastník programu je povinen dodržovat pravidla a pokyny vedoucích programu. Především pak pokyny týkající se 
bezpečnosti a zdraví účastníků programu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky 
programu. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a svěřit do 
péče rodiči. Účastník programu je povinen zaházet šetrně s majetkem v místě pobytu. 

4.         Zákonný zástupce je povinen před nástupem na program seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to 
zejména s následujícími body: 
 · Pohyb dětí: 
Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích místnost či dané prostory, při pohybu v lese, na louce, na zahradě, při hrách je dítě 
povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určeného místa. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez 
souhlasu na určená místa. 
 · Pokyny vedoucích: 
Děti musí respektovat pokyny vedoucích. 
 · Zdraví dítěte: 
Případné zdravotní problémy je nutno nahlásit vedoucí. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu dozorujícího pracovníka (i vlastní 
léky, vitamíny), vlastní léky je nutné předat vedoucí společně s písemným rozpisem a jménem dítěte. 
 · Strava: 
Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim. 
· Základy slušného chování: 
Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova. 
 · Šikana, násilí: 
V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (lektor, vedoucí). 

5.         Centrum Cassiopeia výslovně upozorňuje, že z důvodu charakteru akce nenese odpovědnost za případné ztráty 
cenností jako: brýle, mobilní telefon, fotoaparát, jinou drahou elektroniku, případně jiné cennosti (šperky, hodinky)…. 

6.            Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, předání potvrzení o bezinfekčnosti 
dítěte při nástupu a podepsání souhlasu se všeobecnými podmínkami. 

7.            Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu 
ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky. 

8.            Účastník programu je povinen dodržovat pokyny týkající se oblečení a vybavení na program. V případě, že nebude mít 
potřebné vybavení (či oblečení) dle seznamu, může vedoucí nechat vybavení zakoupit zákonného zástupce a až poté přijmout 
dítě na program. 

9.       Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s 
všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky 
respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. 

V ……………………………., dne……………………….                                             
  …………………………..………………………… 

Podpis zákonného zástupce 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
• nesmí být starší tří dnů 

• odevzdejte při nástupu na program 

Jméno a příjmení:   ...............................................................................................................................  

Datum narození:   ...............................................................................................................................  

Adresa:   ...............................................................................................................................  

Prohlašuji, že výše uvedený/á nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem apod.), nemá nařízenou 
karanténu ani nepřišel/a v době čtyř týdnů před nástupem na příměstský tábor do styku s osobou, která trpí infekční 
chorobou. 
 
V den nástupu na tábor užívá účastník tyto léky: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Alergie, následky úrazů a jiná sdělení: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dítě je schopno zúčastnit se programu od .................................do ..................................... 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 
 
 
 

V  ...............................................................  dne  ..........................  
 

Podpis zákonného zástupce dítěte:  .............................................  

 


