PEOPLE TEAM Alapítvány mint táboroztató részére
EGÉSZSÉGÜGYI és SPORTNYILATKOZAT táborozásban való részvételhez
A táborozó neve
…………………………………………………………………………………………………..…………..
születési dátuma | édesanyja neve
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
lakcíme
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
AZ EGÉSZSÉGRŐL | Alulírott, nyilatkozom arról, hogy a táborozón nem észlelhetőek az alábbi tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés,
bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A táborozó tetű- és
rühmentes.
Nyilatkozom, hogy a táborozó:
– allergiás megbetegedéséről, egyéb érzékenységről, rendszeresen szedett gyógyszerekről, krónikus betegségéről nincsen tudomásom.
VAGY
– érintett az alábbi megbetegedéssel/érzékenységgel, illetve az alábbi gyógyszereket szedi (allergia, krónikus betegség, egyéb egészségügyi
tudnivalók megjelölése, rendszeresen szedett gyógyszerek – név, gyakoriság, mennyiség, időpont megjelölése stb.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
A SPORTOKRÓL | A PT ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a táboroztatás keretén belül a táborlakók számára többféle sporttevékenységet
biztosítunk. Valamennyi sportprogram az adott tevékenység szervezőinek szakmai felügyelete mellett működik.
Alulírott – mint kiskorú gyermekem szülője/gondviselője/törvényes képviselője – tudomásul veszem, hogy a gyermekem számára nyári
táborozást szervező PEOPLE TEAM lehetőséget biztosít a táborozás alatt, hogy a táborlakók az alábbi sporttevékenységben részt vegyenek:
aikido, amerikai foci, baseball, capoeira, csúszdapark, dzsúdó, fallabda, floorball, futball, gyeplabda, íjászat, kempo, kerékpározás, kosárlabda,
kungfu, lovaglás, rollerezés, röplabda, súlyemelés, súlyzózás, tenisz, trambulin, ugrálóvár, wakeboard.
Kijelentem, hogy a fenti sportok esetleges kockázatát ismerem.
Tudomásul veszem, hogy az adott sportág lebonyolításáért felelős személy mindent megtesz, hogy minden előírt szabályoknak megfelelően
történjen, ám semmiféle felelősséget nem vállal az esetleges sérülések, balesetek miatt akkor, ha azok a szabályok figyelmen kívül hagyása miatt
következnek be.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem a fenti sportokban részt kíván venni, azt saját felelősségére – valamennyi biztonsági és egyéb
szabály betartása mellett – teheti meg, különben az esetleges jogi és/vagy anyagi felelősség engem terhel.
Aláírásommal beleegyezem abba, hogy gyermekem részt vegyen a PT táborában elérhető sportokban az alábbiak szerint (a megfelelő
aláhúzandó!):
a) az összes felsorolt sportágban részt vehet
b) az alábbi sportág(ak)ban vehet részt:
aikido, amerikai foci, baseball, capoeira, csúszdapark, dzsúdó, fallabda, floorball, futball, gyeplabda, íjászat, kempo, kerékpározás, kosárlabda,
kungfu, lovaglás, rollerezés, röplabda, súlyemelés, súlyzózás, tenisz, trambulin, ugrálóvár, wakeboard.
A törvényes képviselő (18 éven felülieknek a szükség esetén értesítendő személy; név, telefonszám, lakcím)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: ………………………………………………………………………………………………………..
Kérjük, hogy a nyilatkozatot szíveskedjenek végigolvasni, kitölteni, majd – akár beszkennelve – visszaküldeni a PT-szervezéshez e-mailben, ezzel
a tárggyal: NYILATKOZAT | GYERMEK NEVE. Az aláírt nyilatkozat érkezéskor, papíron is leadható.

………………………………………………………………………………………………………..
Törvényes képviselő/18 éven felüli táborlakó aláírása

