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Závazná přihláška
Přihlašuji dítě/děti svěřené do mé péče na níže zvolené akce v rámci Programů pro děti projektu „Služby pro
pěstouny“ organizace Barevný svět dětí, z. s. konaných v období duben–červen 2019. Přihláška je platná až pro dvě
děti:
Jméno dítěte

Datum narození

Pojišťovna

Dohoda s BSD, z. s.
ANO / NE

Sobota 13. dubna 2019
Sobota 15. června 2019
Středa 5. června 2019
Jméno dítěte

Dubnový výlet přes Karlštejn až ke koním
Červnový výlet za kutnohorským stříbrem a
strašidly
Slezina s Adamem aneb Divadelní odpoledne
Datum narození

Pojišťovna

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
Dohoda s BSD, z. s.
ANO / NE

Sobota 13. dubna 2019
Sobota 15. června 2019
Středa 5. června 2019

Dubnový výlet přes Karlštejn až ke koním
Červnový výlet za kutnohorským stříbrem a
strašidly
Slezina s Adamem aneb Divadelní odpoledne

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

Žádáme o vyplnění následujících údajů:
Alergie (druh, léky):

Údaje o nutných omezeních a lécích s dávkováním:

Dítě/děti smí odejít samo/samy domů

ANO / NE

Cena za jednu akci
Slezina

ZDARMA

Výlet

100,- Kč účastnický poplatek pro pěstounské děti klientů, kteří uzavřeli dohodu s Barevným
světem dětí, z. s. (resp. jejich klíčovou pracovnicí je Bc. Barbora Chvátalová nebo Mgr. Michala
Krejčová)
400,- Kč účastnický poplatek pro klienty OSPOD (lze zažádat o uhrazení ze státního příspěvku
na výkon pěstounské péče), biologické děti pěstounů…

Podpisem na přihlášce pěstoun potvrzuje, že byl seznámen se všemi důležitými informacemi a následujícími
podmínkami:
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Závazná přihláška
a)

Výlet se uskuteční při naplnění minimální kapacity, tzn. 15 dětí. V případě, že se akce ruší, bude toto oznámeno týden
před uvedenou akcí a účastnické poplatky budou vráceny zpět.
b) Účastnické poplatky je nutné uhradit nejpozději do 5. 4. 2019 / 7. 6. 2019 hotově nebo převodem na účet
2700483284/2010 (do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte). Na požádání vystavíme potvrzení, případně fakturu.
c) Účastnický poplatek činí 400,- Kč za jednu akci a dítě. Účastnický poplatek pro pěstounské děti klientů, kteří uzavřeli
dohodu s Barevným světem dětí, z. s. pak činí 100,- Kč za akci a dítě.
d) Pokud se dítě ze závažných důvodů omluví týden před konáním akce, je účastnický poplatek vrácen. Pokud se dítě
omluví později, případně se na akci nedostaví vůbec, účastnický poplatek propadá Barevnému světu dětí, z. s.
e) Pěstoun společně se závaznou přihláškou pošle organizátorovi naskenovanou kartičku pojištěnce dítěte/dětí
nejpozději týden před konáním akce.
f) V případě nezbytného lékařského vyšetření či hospitalizace dítěte během pobytu pěstoun souhlasí s poskytnutím
informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu programu.
g) Dítě je zdravotně způsobilé a od poslední pravidelné preventivní prohlídky se jeho zdravotní způsobilost nezměnila.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění a nebylo mu nařízeno karanténní opatření.
h) Pěstoun i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením v průběhu akce, s archivací těchto záznamů (fotografie, video,
audio…) a s jejich použitím při prezentaci a propagaci programu např. na letácích, webu a sociálních sítích organizace
(Facebook, Instagram, Youtube).
i) Pěstoun souhlasí s využitím uvedených osobních údajů dítěte pro vnitřní potřeby programu a projektu.
j) O každé akci je vedena závěrečná zpráva, která je poskytovaná klíčovým pracovnicím. Po předchozí domluvě
s koordinátorem je možné si domluvit osobní schůzku a do závěrečné zprávy nahlédnout.

Jméno pěstouna:
Telefon:
E-mail:
Podpis:

Podporovatel projektu

