INFORMOVANÝ SÚHLAS
Podpísaní rodičia dieťaťa ________________________, týmto vyslovujeme súhlas s účasťou nášho
syna / našej dcéry v letnom tábore anglického jazyka a športu, ktorý sa uskutoční v dňoch od 04. do
09. augusta 2019 (6 dní).
Zaväzujeme sa uhradiť záväznú sumu vo výške 180,- €, ktorá zahŕňa ubytovanie, dopravu, poistné,
pitný režim a plnú penziu, všetky materiály potrebné na výučbu anglického jazyka, všetky atrakcie,
celodennú pedagogickú a zdravotnícku starostlivosť, ceny za výhry v súťažiach, do 30. júna 2019.
V prípade, že úhradu uskutočníme do 15. mája 2019, naše dieťa je žiakom jazykovky OK English –
anglické štúdio s.r.o., alebo prihlasujeme súrodencov, získavame zľavu 10,- €.
V prípade, že sa naše dieťa nezúčastní letného tábora z rôznych dôvodov, zápisný poplatok 15,- €
mi nebude refundovaný.
Zabezpečíme bezpečný príchod dieťaťa na určené miesto aj odchod dieťaťa z určeného miesta,
poprípade požiadame o zastavenie autobusu na trase Tornaľa – Nemecká.
ODCHOD: 04. augusta 2019,

o 12:00 hod., parkovisko pri Hypernove, Rimavská Sobota
o 12:45 hod, autobusová stanica Tornaľa
o 13:45 hod, autobusová stanica Revúca

PRÍCHOD: 09. augusta 2019, o 15:00 hod, autobusová stanica Revúca
16:00 hod., autobusová stanica Tornaľa
o 16:30 hod, parkovisko pri Hypernove, Rimavská Sobota
Pri príprave dieťaťa na uvedenú akciu budeme plne rešpektovať pokyny usporiadateľa táboru
a zabezpečíme mu všetky potrebné veci, vrátane karty poistenca.
Berieme na vedomie možné nebezpečenstvá a riziká, ktoré pri podujatí hrozia (napr. odreniny,
nachladnutie, chrípka, vírusové ochorenia). Počas celého podujatia je dieťa povinné dodržiavať
všeobecne známe pravidlá dobrého správania, pokyny lektorov, disciplínu, ohľaduplnosť k iným
účastníkom a najmä dbať o svoju bezpečnosť a zdravie. Dieťa sa nesmie vzdialiť od svojho kolektívu.
My, rodičia, pred nástupom do tábora tiež svoje dieťa dôrazne poučíme o jeho správaní, aby sa nám
v poriadku vrátilo domov. V prípade neprístojného správania môže byť naše dieťa z tábora vylúčené
bez nároku na vrátenie akejkoľvek sumy zo záväzného poplatku.

V _________________ dňa ___________

____________________________
podpis rodičov

