
P�IHLÁŠKA NA D�KANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VIZOVICKÉHO D�KANÁTU 

27. – 29. 6. 2008  -  Štípa 
 

Tato p�ihláška je závazná a je nutno ji odevzdat nejpozd�ji do 15. 6. 2008. 
Odevzdat ji m�žete animátor�m, kte�í vaši farnost zastupují v organiza�ním týmu, 

nebo p�ímo vedoucímu organiza�ního týmu: Ondrovi Krej�ímu, Štípa 200, 763 14, Zlín 12, 

(tel. 776 884 632). 
 

Na setkání se mohou p�ihlásit pouze ti, kte�í mají 13 a více let.  
Ti, kte�í ješt� nem�li 15 let, musí mít s sebou odpov�dnou osobu a jejich ú�ast 

na setkání musí povolit rodi�e (souhlas s ú�astí je nutno vyplnit a podepsat dole na p�ihlášce). 
 

Co si vzít s sebou: spacák, karimatku (spí se ve t�ídách ve škole na zemi), papu�e, Bibli, 

léky, n�co k jídlu na páte�ní ve�e�i, karti�ku pojišt�nce, prohlášení o bezinfek�nosti a peníze. 

Cena: 300 K� – platí se p�i p�íjezdu 

 
-----------�--------------�------ zde prosím odst�ihn�te a odevzdejte do 15.6.2008 ----------�------------�-------- 

 
Závazná p�ihláška: 

 

Zú�astním se:   � celého setkání   

� v pátek � v sobotu � v ned�li  

P�ijedu autem a budu pot�ebovat místo na parkování (upozor�ujeme, že po�et parkovacích 

míst je zna�n� omezen)  � 

 

Pro ú�astníka mladšího 15-ti let:  
Souhlasíme s ú�astí našeho syna/naší dcery na D�kanátním setkání mládeže ve dnech 

27. až 29. �ervna 2008 ve Štíp�. Na této akci ho/ji bude doprovázet (osoba starší 18ti let):   

Jméno a p�íjmení: …………………………….     Datum narození: ……………………… 
 

Dne: ………………………    Podpis rodi�e: ………….…………….. 

Jméno:  

P�íjmení:  

Datum narození:  

Adresa:  

Telefon:  

E-mail:  



Písemné prohlášení o bezinfek�nosti – odevzdejte p�i p�íjezdu 

 

Prohlašuji, že ošet�ující léka� mi:  ..........................  ………..........................................,  
                                                                                                                 jméno        p�íjmení 

narozené/mu dne:..................., bytem: …………............................................, nena�ídil zm�nu 

režimu, nejevím známky akutního onemocn�ní ( pr�jem, teplota apod. ) a okresní hygienik 

ani ošet�ující léka� mi nena�ídil karanténní opat�ení. Není mi též známo, že bych v posledních 

dvou týdnech p�išel/a do styku s osobami, které onemocn�ly p�enosnou nemocí. 
 

V...................................... dne 27. �ervna 2008 
  

Jsem si v�dom(a) právních následk�, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení 

nebylo pravdivé. 

 
Toto potvrzení musíte p�ivézt s sebou na setkání! 
 
                                                                        ____________________________ 

                                                             podpis  * 

* (mladším 15-ti let musí prohlášení podepsat rodi� nebo zákonný zástupce) 


