Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 04015 Košice – Šaca
PORIADOK TÝŽDŇA ORGANIZOVANÝCH PROGRAMOV
s dennou dochádzkou
Vážení rodičia,
z dôvodu snahy o bezproblémové zabezpečenie týždňa organizovaných
programov s dennou dochádzkou pre Vaše deti, prosíme Vás o oboznámenie sa
s poriadkom, ktorý platí na týchto podujatiach. Prosíme Vás, aby ste o ňom informovali
aj svoje deti.
Obsah:
a) Informácie pre dieťa (prečítať deťom)
b) Informácie pre rodičov alebo zák. zástupcov (podpísať vzatie na vedomie a vrátiť MÚ)
c) Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (podpísať, doručiť na MÚ)
a) INFORMÁCIE PRE DIEŤA
Je nevyhnutné vysvetliť svojmu dieťaťu, že ako účastník týždňa organizovaných
programov s dennou dochádzkou má v záujme svojej bezpečnosti a bezpečnosti iných
detí nasledovné povinnosti:
1. Dodržiavať pokyny vedúcich a správať sa disciplinovane
2. Neohrozovať svojim správaním svoje zdravie, ani zdravie iných detí
3. Nepoškodzovať zariadenie akýchkoľvek priestorov, v ktorých je realizovaný denný
program
4. Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne neopúšťať skupinu a informovať vedúceho
o svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. do bufetu, na preliezačky,
na vzdialené WC)
5. Okamžite pravdivo informovať vedúceho a zdravotný dozor o úraze, nevoľnosti
a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť hlavy, brucha a pod. ). Vysvetlite
svojim deťom, že „hrdinstvo“ v tomto prípade nie je namieste!
6. Rešpektovať názory iných účastníkov podujatia
7. Odpadky hádzať len do smetných košov, pred každým jedlom dodržiavať osobnú
hygienu a umývať ruky
8. Dodržiavať pitný režim a starať sa o svoje zdravie aj nosením pokrývky hlavy na
slnku
9. Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť vedúcemu
10. Nebrať si so sebou drahé predmety
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b) INFORMÁCIE PRE RODIČOV ALEBO ZÁK. ZÁSTUPCOV dieťaťa
meno: ......................................................................................................................
1. Je nevhodné dovoliť deťom nosiť na tieto podujatia zlaté retiazky alebo iné drahé
predmety a hračky (vrátane mobilných telefónov). Za ich stratu, alebo poškodenie
organizátori nezodpovedajú.
2. V prípade, že dieťa nebude rešpektovať Poriadok TOP s dennou dochádzkou, musí
svoju účasť na podujatiach ukončiť bez nároku na vrátenie poplatku.
3. Materiálne škody spôsobené iným deťom nevhodným správaním je povinný
vysporiadať a uhradiť zák. zástupca dieťaťa.
4. Náklady spojené so zabezpečením ošetrenia bežných úrazov dieťaťa spôsobených jeho
neopatrnosťou, nedbalosťou, prípadne nedisciplinovanosťou je rodič povinný uhradiť
v rozsahu, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa.
5. Prípadné pripomienky alebo reklamácie je potrebné podať písomne – najneskôr do
troch dní po ukončení týždňa.
6. Hromadné poistenie pre účastníkov TOP je uzatvárané na: trvalé následky úrazu, smrť
následkom úrazu, poškodenie, zničenie, alebo stratu batožín a zodpovednosť za
škody. Toto hromadné poistenie sa nevzťahuje na prípadné bežné úrazy. Nárok na
úhradu bežných úrazov si rodič uplatňuje zo životnej poistky dieťaťa, resp. úrazového
poistenia.
7. V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné kontaktovať neodkladne organizačného
pracovníka MÚ MČ, prípadne vedúceho skupiny detí TOP s dennou dochádzkou.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som si prečítal predchádzajúce informácie a beriem
ich na vedomie.
................................................................
podpis rodiča (zák. zástupcu)
_________________________________________________________________________
c) V Y H L Á S E N I E
o zdravotnom stave dieťaťa: (meno)
.............................................................................................
Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že posledné ochorenie
bolo ukončené skôr ako tri dni pred začiatkom Týždňa organizovaných programov s dennou
dochádzkou a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast môjmu dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie.
Vyhlasujem, že sa v našej rodine, ani v jej bezprostrednom okolí nevyskytuje, ani sa
v poslednom čase nevyskytla žiadna infekčná choroba.
Som si vedomý právnych následkov v prípade môjho nepravdivého vyhlásenia.
V Košiciach, dňa......................
................................................................
podpis rodiča (zák. zástupcu)

