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Závazná přihláška na květnovou VíkendOFFku
Přihlašuji dítě svěřené do mé péče na víkendovou zážitkovou akci v rámci Programů pro děti projektu „Služby pro
pěstouny“ organizace Barevný svět dětí, z. s. konanou v termínu od 17. května (pátek) do 19. května (neděle).
Místo konání:
Jméno dítěte

Datum narození

Pojišťovna

Dohoda s BSD, z. s.
ANO / NE

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

Údaje o nutných omezeních a lécích s dávkováním:

Vedení programu upozorňuji zejména na (např. náměsíčnost, obtíže se spaním v cizím prostředí, zvýšená podpora
při osobní hygieně…)

Dítě smí odejít samo domů

ANO / NE

Dítě bude vyzvednuto
ANO / NE
(uveďte jméno a kontakt osoby, která bude dítě vyzvedávat, jedná-li se o jinou osobu než je pěstoun):
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Cena
300,- Kč (účastnický poplatek pro klienty, kteří uzavřeli dohodu s Barevným světem dětí, z. s. (resp. jejich klíčovou
pracovnicí je Bc. Barbora Chvátalová nebo Mgr. Michala Krejčová))
800,- Kč (účastnický poplatek pro klienty jiných organizací (lze zažádat o uhrazení ze státního příspěvku na výkon
pěstounské péče), biologické děti pěstounů…)

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

Výlet se uskuteční při naplnění minimální kapacity. 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 12. 4. 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 800,- Kč za jednu akci a dítě. Účastnický poplatek pro pěstounské děti klientů, kteří uzavřeli
dohodu s Barevným světem dětí, z. s. pak činí 300,- Kč za akci a dítě.
d) Pokud se dítě ze závažných důvodů omluví měsíc před konáním akce, je účastnický poplatek vrácen. Pokud se dítě
omluví 14 dní předem, bude vráceno 50 % z ceny. Pokud se dítě omluví později, případně se na akci nedostaví vůbec,
účastnický poplatek propadá Barevnému světu dětí, z. s.
e) Pěstoun pošle organizátorovi naskenovanou kartičku pojištěnce dítěte/dětí nejpozději měsíc 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) Dítě je seznámeno s pravidly VíkendOFFek, které jsou přiloženy na konci tohoto dokumentu.
k) 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.

Dále podpisem pěstoun prohlašuje, že je dítě zcela zdravé a nebylo v posledních 14 dnech vystaveno infekční
chorobě. Hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo
lékařský dohled.
V Praze dne:
Jméno pěstouna:
Telefon:
E-mail:
Podpis:
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Pravidla VíkendOFFek
Pro správný chod VíkendOFFek, dobrou náladu a hlavně kvůli bezpečí všech je velmi důležité respektovat obecná
pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná o tato Pravidla. Za nedodržování a hrubé porušování Pravidel
VíkendOFFek může být každý účastník z akce vyloučen a poslán domů na náklady pěstounů. O vyloučení rozhodují
vedoucí ve spolupráci s koordinátorem Programů pro děti.
Prosím následující pravidla projděte doma s dětmi.
1. Děti jsou s Pravidly VíkendOFFek (a s Režimem dne) seznámeny první den pobytu.
2. K ostatním účastníkům a vedoucím se chováme kamarádsky a s respektem. Tedy neubližujeme a
neprovokujeme se navzájem a snažíme se všemi dobře vycházet.
3. Každý účastník se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, ke všem vedoucím.
4. Všechny děti se po dobu akce řídí pokyny vedoucích.
5. Denního programu se účastní všichni a svým chováním jej nenarušují.
6. Všichni účastníci dodržují Režim dne.
7. Dětem je zakázáno samovolně opouštět budovu či ubytovací areál bez souhlasu vedoucího.
8. Děti neničí majetek budovy či ubytovacího areálu ani jeho okolí. Dále se ohleduplně chovají k vybavení
Barevného světa dětí, z. s. i k věcem ostatních.
9. Děti udržují pořádek ve svých pokojích i ve společných prostorách a v okolí budovy. Dbají také na svoji osobní
hygienu a dohlížejí na své věci (doporučujeme opatřit věci jmenovkami, aby si děti věci nepomíchaly nebo
nezapomněly).
10. Při pobytu venku se děti chovají ohleduplně k přírodě i k ostatním lidem. Neodbíhají od skupiny.
11. Na VíkendOFFkách platí přísný zákaz užívání alkoholu či jakýkoliv jiných omamných látek. Naprostý zákaz
platí i pro kouření. Děti u sebe na VíkendOFFce nesmějí mít žádný alkohol či cigarety, i kdyby je na místě
nekonzumovaly.
12. Během pobytu platí zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucích.
13. Dále je zakázáno na pokojích přechovávat jakékoliv potraviny podléhající zkáze.
14. Mobilní telefony na VíkendOFFce zakázány nejsou, ale na jejich používání se vztahují speciální pravidla: děti
mají během programu telefon vypnutý a nepoužívají ho. Mimo program je telefon dovoleno používat jen se
souhlasem vedoucího. Telefony by na VíkendOFFce neměly nahrazovat jinou zábavu či hračky.
15. Všechny léky s uvedeným dávkováním se odevzdávají u odjezdu zdravotníkovi VíkendOFFky. Děti u sebe
žádné léky nemají, vydává jim je zdravotník podle instrukcí uvedených na přihlášce. Pokud není domluveno
jinak.
16. Děti nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka
jakémukoliv vedoucímu.

Podporovatel projektu

