
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK
se sídlem ve Vyškově, Tyršova 142/29,  682 01 Vyškov (paprsek.vy@seznam.cz)

ZÁVAZNÁ     PŘIHLÁŠKA
na rehabilitační ozdravný pobyt pro zdravotně postižené děti a mládež, který se koná ve dnech

29. června – 6. července  2019
v rekreačním středisku REVIKA Vizovice

Cena pobytu pro postižené děti/klienty : 4 000,- Kč
Cena pobytu pro zdravé děti, nečleny klubu a doprovod : 4 500,- Kč

Jméno dítěte(klienta): ………………………………………… r.č.: …………………………
č.OP: …………………………………… mobil:…………………….…

Bydliště: ………………………………………………………………… PSČ: …………………
Držitel průkazu  ZTP/P  číslo: ………………………e-mail: ………………………………….………….
*Je dítě/klient zbaven svéprávnosti: ano ne částečně

Zdravotní problémy klienta; jak se projevují; na co je třeba brát zřetel: ………………………..…………
……………………………………………………………………..…………….…….…………………….
……………………………………………………………………..…………….…….…………………….
Léky/dávkování: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Zájmy a schopnosti klienta: ……………………………………………………...……………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………
Jiné připomínky rodičů: …………………………………………………………..……………….…….…
Dopravu zajistíme do rekreačního střediska sami:  ANO*     NE*    *nehodící se škrtněte/vymažte

Trička na červencový pobyt nebude třeba.

*Doprovod: matka otec jiný příbuzný bez doprovodu
Jméno a příjmení doprovodu: ………………………………………………………………….…….……
Bydliště, pokud je rozdílné od dítěte/klienta: ……………………………………………………….…….
PSČ: ……………… r.č.: ………………………………….… č.OP: ………………………………
Zdravotní problémy doprovodu: ………………………………………………………….…….…………

Závaznou přihlášku zašlete IHNED nejpozději do 1. května 2019 na výše uvedený mail, případně adresu.
V případě, že bude Vaše dítě/klient zařazeno na pobyt, obdržíte další pokyny  (cca do koncem května).
Poplatek je pak třeba uhradit nejpozději do  15. června 2019. Pokud budou náklady na pobyt nižší,
souhlasím* – nesouhlasím*souhlasím* – nesouhlasím* o ponechání zůstatku v Asociaci na zajištění dalších akcí pro děti/klienty.
Počet míst je omezen/doporučujeme přihlášení IHNED. *nehodící se škrtněte/vymažte

Všechny  údaje  vyplňte  pečlivě  a  pravdivě!!!  Pokud  nějakou
závažnou  skutečnost  neuvedete,  může  se  stát,  že  Vám klient
bude na Vaše náklady z pobytu vyřazen bez nároků na vrácení
účastnického poplatku!!!

V ………………………………dne .     .     . 2019

……………………………………………………………
přihlášku vyplnil – klient, rodič, zástupce dítěte*
* uveďte jméno a příjmení/*nehodící se škrtněte/vymažte



Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK
se sídlem ve Vyškově, Tyršova 142/29,  682 01 Vyškov (paprsek.vy@seznam.cz)

ZÁVAZNÁ     PŘIHLÁŠKA
na rehabilitační ozdravný pobyt pro zdravotně postižené děti a mládež, který se koná ve dnech

10. – 17. srpna  2019
v rekreačním středisku VYHLÍDKA u Blanska

Cena pobytu pro postižené děti/klienty  : 4 200,- Kč
Cena pobytu pro zdravé děti, nečleny klubu a doprovod : 4 700,- Kč

Jméno dítěte(klienta): …………………………………………… r.č.: …………………………
č.OP: ……………………………………… mobil:…………………….…

Bydliště: ………………………………………………………………… PSČ: …………………
Držitel průkazu  ZTP/P  číslo: ………………………e-mail: ………………………………….………….
*Je dítě/klient zbaven svéprávnosti: ano ne částečně

Zdravotní problémy klienta; jak se projevují; na co je třeba brát zřetel: ………………………..…………
……………………………………………………………………..…………….…….…………………….
……………………………………………………………………..…………….…….…………………….
Léky/dávkování: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Zájmy a schopnosti klienta: ……………………………………………………...……………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………
Jiné připomínky rodičů: …………………………………………………………..……………….…….…
Dopravu zajistíme do rekreačního střediska sami:  ANO*     NE*    *nehodící se škrtněte/vymažte

Trička si každý zajistí sám v barvě bílé.

*Doprovod: matka otec jiný příbuzný bez doprovodu
Jméno a příjmení doprovodu: ………………………………………………………………….…….……
Bydliště, pokud je rozdílné od dítěte/klienta: ……………………………………………………….…….
PSČ: ……………… r.č.: ………………………………….… č.OP: ………………………………
Zdravotní problémy doprovodu: ………………………………………………………….…….…………

Závaznou přihlášku zašlete IHNED nejpozději do 1. května 2019 na výše uvedený mail, případně adresu.
V případě, že bude Vaše dítě/klient zařazeno na pobyt, obdržíte další pokyny  (cca do koncem května).
Poplatek je pak třeba uhradit nejpozději do  15. června 2019. Pokud budou náklady na pobyt nižší,
souhlasím* – nesouhlasím*souhlasím* – nesouhlasím* o ponechání zůstatku v Asociaci na zajištění dalších akcí pro děti/klienty.
Počet míst je omezen/doporučujeme přihlášení IHNED. *nehodící se škrtněte/vymažte

Všechny  údaje  vyplňte  pečlivě  a  pravdivě!!!  Pokud  nějakou
závažnou skutečnost neuvedete, může se stát, že Vám klient bude
na  Vaše  náklady  z  pobytu  vyřazen  bez  nároků  na  vrácení
účastnického poplatku!!!

V ……………………………… dne .     .     . 2019

……………………………………………………………
přihlášku vyplnil – klient, rodič, zástupce dítěte*
* uveďte jméno a příjmení/*nehodící se škrtněte/vymažte


