Pravidlá Letnej akadémie KaSMED 2022
Areál neopustím bez súhlasu vedúcich
○

●
●
●
●
●

V prípade, že budem chcieť ísť cez odpočinok do obchodu:
■ Nad 18: zapíšem sa na vopred stanovanom mieste a prídem načas na
program
■ Pod 18: opýtam sa vedúcich, zapíšem čas odchodu na vopred stanovenom
mieste a prídem načas na program
Každý problém alebo nezhody hlásim vedúcim
Rešpektujem všetkých účastníkov, vedúcich a lektorov
Udržiavam poriadok na svojej izbe aj v areáli tábora
Zdravotníka alebo vedúcich hneď informujem o akejkoľvek zmene zdravotného stavu alebo
zranení
Počas sústredenia je zakázané fajčiť, piť alkohol alebo užívať omamné látky, aj v prípade, že
mám 18 rokov. Som si vedomý/vedomá toho, že ak toto pravidlo poruším, zo sústredenia ma
majú nárok vedúci vylúčia a pôjdem domov bez akéhokoľvek nároku na vrátenie peňazí.

Príprava na Letnú akadémie 2022
●

Čo si určite nezabudnúť?
- hygienické potreby (kefka, pasta, sprchový šampón, šampón na vlasy)
- uterák
- pyžamo, prezúvky, dostatočné množstvo spodnej bielizne a ponožiek na každý deň
- oblečenie do teplého aj chladnejšieho počasia
- nepremokavú bundu, tričká s krátkym aj dlhým rukávom, mikiny, pršiplášť nepremokavá obuv, tenisky, športové oblečenie
- šľapky, pokrývku hlavy (šiltovku, klobúk), slnečné okuliare, opaľovací krém - repelent
proti hmyzu a kliešťom
- menší ruksak na výlety, fľašu na vodu, baterku
- pravidelne užívané lieky
- primerané vreckové
- písacie potreby a poznámkový blok, prípadne notebook/tablet (na vlastnú
zodpovednosť,
- kópiu preukazu poistenca.

Pri registrácii na Letnú akadémiu 2022
● Odporúčame sa poistiť podľa vlastného uváženia a informovať o tomto poistení na začiatku
Letnej akadémie
● Odovzdať zdravotníkovi pravidelne užívané lieky a počas pobytu ich brať pod dohľadom
zdravotníka
Odstúpenie od všeobecných a záručných podmienok, storno poplatky
Ak sa objednávateľ rozhodne jednostranne od všeobecných a záručných podmienok odstúpiť, je
povinný uhradiť občianskemu združeniu mMEDCON nasledovné zmluvné pokuty podľa súm

uvedených v tejto tabuľke.
Mojím podpisom beriem na vedomie pravidlá Letnej Akadémie KaSMED 2022 a súhlasím so
všeobecnými podmienkami uvedenými vyššie.
Meno účastníka/účastníčky: ………………………………
Meno rodiča*: ……………………………….

Dátum a miesto: ……………………………Podpis zákoného zastupcu**: ……………………

Tento dokument spolu s čestným prehlásením o bezinfekčnosti, potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti, GDPR potvrdením a kartičkou poistenca je nutné odovzdať podpísaný pri
príchode na Letnú Akadémie KaSMED 2022.

*ak je účastník maloletý
**podpis účastníka v prípade, že je účastník plnoletý

