
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad  - FAM Poprad  

  

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) 

   

Názov akcie: Športovo regeneračné sústredenie  v Chorvátsku. 

Termín akcie: 14.06.2019 - 23.06.2019 

Spôsob prepravy, stravovanie, ubytovanie, odchod – čas a miesto, príchod – čas a miesto 

zabezpečuje organizátor zájazdu: CK EuroTour Poprad 

Realizačný tím FAM Poprad: 

Ing. Milan Molnár, Ing. Vladimír Baran, Ing. Tomáš Markóči, Michal Saksa 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní horeuvedenej akcie a 

riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. Taktiež potvrdzujem, že som riadne poučil môjho 

syna:  

Meno:............................................  Priezvisko:...................................................  

o zásadách bezpečného správania sa, o možných rizikách nesprávneho konania, o povinnosti 

dodržiavať poriadok vydaný FAM Poprad, ktorý je prílohou tohto súhlasu a povinnosti riadiť sa 

pokynmi dozoru.                                                                           

Zároveň uvádzam tieto zdravotné problémy dieťaťa a iné závažné skutočnosti, ktoré by mohli mať 

vplyv na priebeh sústredenia:  

  

  

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s pokynmi a organizačným poriadkom vydanými FAM Poprad. 

Zároveň udeľujem súhlas, aby moje dieťa cestovalo v sprievode osôb uvedených v realizačnom 

tíme.  

 

V ................................. dňa............................... 

 

Meno a priezvisko rodiča.............................................................................  

 

Podpis rodiča/zákonného zástupcu.............................................................. 

 

 

 



 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

Vydaný FAM Poprad k  Športovo regeneračnému sústredeniu  v Chorvátsku. 

 

1. Všetci účastníci Športovo regeneračného sústredenia (ďalej aj akcia) a ich zákonní zástupcovia sa 

musia oboznámiť s týmto Organizačným poriadkom. 

2. Zákonný zástupca predloží pred zahájením sústredenia vyplnený a podpísaný Informovaný súhlas a 

vyhlásenie o tom, že dieťa je zdravé, že mu nebola nariadená karanténna izolácia a ani mu nie je nič 

známe o eventuálnom styku s nákazlivou chorobou. 

3. Dieťa /účastník akcie/ je povinné mať pri sebe, ešte pred nástupom do dopravného prostriedku, 

platný cestovný doklad, európsky preukaz zdravotného poistenia, potvrdenie o cestovnom poistení, 

kontakt na zákonného zástupcu. 

4. Bez týchto dokladov sa dieťa nemôže zúčastniť akcie. 

5. Za pribalenie potrebných osobných a hygienických potrieb zodpovedá zákonný zástupca.  

              Okrem základných potrieb odporúčame pribaliť : opaľovací krém (faktor 50),                                                                                                                                                                                

vreckové (podľa uváženia. Orientačné ceny: zmrzlina 1€, pizza 1€,), spoločenské hry, obuv do vody ... 

6. Na cestu je potrebné pribaliť stravu a pitný režim.!!! /Treba počítať aj s cestou späť/ 

7. V dopravnom prostriedku sú deti povinné pripútať sa bezpečnostným pásom (ak je ním vybavený).  

8. Dieťa je povinné dodržiavať čistotu a poriadok v dopravnom prostriedku, ako aj celom areáli 

ubytovacieho zariadenia (izby, jedáleň, spoločenské miestnosti, hygienické priestory, exteriér) a v 

oblastiach mimo ubytovacieho zariadenia.  

9. Po príchode na miesto akcie sú deti rozdelené na ubytovanie organizátorom zájazdu. Vzájomné 

návštevy na izbách  sú dovolené len po dohode s dozorom. 

10. Závady zistené po príchode do ubytovacieho zariadenia je potrebné ohlásiť dospelému dozoru. 

11. Deti majú prísne zakázané svojvoľne opúšťať areál ubytovacieho zariadenia. V prípade potreby 

(napr. nákup) bude zabezpečený dospelý dozor. 

12. Deti sú povinné dodržiavať ubytovací poriadok zariadenia, kde budú ubytovaní. 

13. Zákonný zástupca je povinný uhradiť prípadné škody, ktoré spôsobí jeho dieťa. 

14. Deti sú povinné pri prechádzaní cez pozemné komunikácie využívať priechody a podchody  pre 

chodcov, prechádzať organizovane, pozorne a vzhľadom na cestnú premávku neohrozovať jej 

bezpečnosť a seba samých.  

15. Deti sa v rámci osobného voľna, ktoré je určené napr. na prehliadku mesta, obce alebo nákup, 

musia pohybovať minimálne vo dvojiciach. Skupinky určí dozor. 

16. Vlastniť, donášať, distribuovať a zneužívať návykové a omamné látky, vrátane alkoholu, je prísne 

zakázané.  

17. Všetky straty je nutné okamžite nahlásiť dospelému dozoru.  

18. Menenie peňazí na miestnu menu sa bude vykonávať pod dozorom dospelej osoby. O potrebe 

výmeny peňazí musí dieťa informovať dospelý dozor. 

19. Účasť všetkých detí na stanovenom dennom režime akcie je povinná, dieťa nesmie opustiť skupinu 

bez povolenia dospelého dozoru.  

20. Ochorenie alebo zranenie je dieťa povinné oznámiť  okamžite dozoru.  

21. Prípadne náklady na zdravotné ošetrenie v mieste sústredenia je povinný uhradiť zákonný zástupca. 

 



22. Nad deťmi, ktoré sú zo zdravotných alebo iných dôvodov ospravedlnení z denného programu, je 

vykonávaný dozor. Dieťa nesmie opustiť priestor, ktorý mu dozor určil.  

23. V prípade, že zdravotný stav neumožňuje dieťaťu pokračovať v pobyte na sústredení, dozor 

zabezpečí dopravu dieťaťa do miesta bydliska na náklady zákonného zástupcu. Prípadné  finančné 

kompenzácie za nevyužité služby si zákonný zástupca vyrieši samostatne s poisťovňou. 

24. Do denného programu bude v závislosti od poveternostných podmienok zaradený pobyt na pláži 

spojený s kúpaním v mori. 

Ja, ako zákonný zástupca vyhlasujem, že moje dieťa:............................................................je 

a) plavec - môže samostatne vstupovať do vody a pohybovať sa na miestach určených iba plavcom 

b) neplavec - nemôže samostatne vstupovať do vody bez dozoru a nemôže sa                                                                             

pohybovať  na miestach určených iba plavcom* 

25. Cestovná kancelária organizuje na mieste pobytu fakultatívne výlety. Ponuku a cenu výletov je 
potrebné zistiť priamo v CK.  
Ja, ako zákonný zástupca súhlasím*/nesúhlasím*, aby sa moje dieťa zúčastnilo takého výletu. 
Výletu sa bude môcť dieťa zúčastniť iba v prípade, že sa ho zúčastni aspoň jeden z členov dospelého 
dozoru. 

26. Deti majú prísny zákaz zúčastňovať sa “adrenalínových” aktivít.  

27. Prípadné väčšie a neočakávané finančné výdavky, na ktoré nebude mať dieťa dostatok 

prostriedkov, budú konzultované so zákonným zástupcom. V prípade uhradenia predmetných 

výdavkov za dieťa inou osobou priamo na mieste, je zákonný zástupca povinný zjednať vyrovnanie 

bezprostredne po príchode domov. 

28. Deti sú povinné vždy dodržiavať pokyny dospelého dozoru!!!!! 

29. Pri nedodržaní pravidiel uvedených v tomto Organizačnom poriadku, je dozor /realizačný tým/ 

oprávnený ukončiť pobyt dieťaťa na športovo regeneračnom sústredení bez nároku na finančnú 

kompenzáciu nevyužitých služieb, a na náklady rodiča/zákonného zástupcu/ poslať najbližším 

dopravných prostriedkom domov, resp. čo najbližšie k miestu trvalého bydliska dieťaťa, o čom musí 

byť rodič/zákonný/ zástupca vopred informovaný. 

*nehodiace prečiarknuť 

 

 

V ............................ dňa............................... 

         Za FAM Poprad: 

Meno a priezvisko rodiča................................................ 

 

Podpis rodiča/zákonného zástupcu................................. 

 

 


