документ #2

ПРИСТУПНИЦА за камп #18 “КРУПАЊ 2021“
Ова приступница се попуњава како би се организаторима, суорганизаторима и реализаторима кампа
олакшала организација и сам боравак на кампу, а у циљу безбеднијег и бољег провода и едукације Вашег детета.
Попуњавањем ове приступнице дете постаје члан удружења организатора кампа на период трајања истог.
По завршетку кампа аутоматски чланство престаје.

Попуњавањем приступнице се слажете:
1. да ћете испунити све финансијске обавезе (презентовано у документу #1 - понуда),
2. да ћете у потпуности испоштовати процедуре и упутства која су организатори кампа
презентовали (презентовано у документу #3 - потребна опрема), као и упутства која ћете
добијати путем СМС-а са званичног броја од реализатора (0642361594 Радонић Ненад),
3. да ћете доставити лекарско уверење о здравственој способности свог детета према закону.
Обавештења и слике о активностима полазника кампа ће бити постављене на интернет презентацијама
нашег удружења ( www.sportisimo.org / facebook / instagram). Слике које се поставе на интернет
презентацијама су постављене од стране овлашћеног администратора. Све слике које настану на
активностима удружења на овом кампу, удружење ће можда користити, у циљу презентовања атмосфере на
кампу, за израду банера, застава, портала или плаката . . . Свака злоупотреба ће се законски санкционисати.

Име и презиме:

Датум рођења и ЈМБГ детета:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Група у вртићу, број собе и назив објекта:

Важећа адреса за пријем поште:

Величина мајице:

Пливач/непливач:

Ранији кампови или одласци од куће:

ДА, било их је ______________ .

Алергије на храну (неконзумирање)

ДА, у табели испод навести којe су и начин смиривања/лечења

Алергијске реакције:

ДА, у табели испод навести који су и начин смиривања/лечења

НЕ

Проблеми са несаницом:

ДА, у табели испод навести начин смиривања

НЕ

Повреде и обољења:

ДА, у табели испод навести које су и начин смиривања/лечења

НЕ

Посебне напомене:

НЕ, први одлазак од куће

НЕ
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Алергије на храну (неконзумирање): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Алергијске реакције: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проблеми са сном: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Повреде и обољења: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Посебне напомене: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОЛАЗНИКУ КАМПА - ДЕТЕТУ И РОДИТЕЉУ - :

ПОДАТКЕ ПОПУНИТИ ЧИТКО И ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
***водити рачуна о промени адресе и контакт телефона и о томе писмено обавестити тренера

Презиме и име детета:________________________________________
Датум рођења и матични број:___________________________________
**Адреса становања (важећа за пријем поште) :___________________________
Презиме и име родитеља:______________________________________
Број личне карте и JMБГ:______________________________________
**Контакт телефон родитеља:___________________________________
Потпис родитеља:_____________________________________________
Потпис овлашћеног лица удружења: _________________

