
Vyhálsenie o prihlásení účastníka na skautský tábor
Meno a priezvisko: ……………………………………………………

Dátum a miesto narodenia: ………………………………………….

Týmto potvrdzujem že vyššie menovaná osoba je v dňoch od ……… od ……… prihlásená na letný skautský
tábor, ktorý organizuje 112. zbor Prameň Prešov - Sekčov, Slovenský skauting.

Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby sa menované dieťa zúčastnilo na
uvedenom podujatí organizovanom organizáciou Slovenský skauting.
Podpisom taktiež potvrdzujem, že som si vedomý/á, že ak sa vyššie menovaná osoba nebude riadiť počas trvania tábora
táborovými pravidlami, alebo nejakým spôsobom ohrozí ostatných účastníkov tábora, bude bezpodmienečne z tábora
vylúčená bez nároku na vrátenie peňazí.

Podpisom taktiež potvrdzujem a súhlasím aby bola vyššie menovaná osoba:
● Sprevádzaná zástupcami tábora sprevádzaná pri lekárskych úkonoch (v nevyhnutnom prípade)
● Dostala po telefonickej konzultácii lieky (v nevyhnutnom prípade)
● Môže byť vylúčená z tábora v prípade nedodržania stanovených pravidiel

V ....................., dňa ......................................
Meno a podpis: ...........................................................
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