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Аплікаційна форма 
Для пригодницького літнього табору 15 - 26 серпня 2022 року 

 

Прізвище, ім'я дитини: _______________________ 

 

Для того, щоб відповідати вимогам законодавства, ми, як організатори, повинні охопити 

різні випадки та отримати вашу згоду на це. Будь ласка, уважно прочитайте наступний текст 

та підпишіть його. Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами за електронною 

адресою: sommercamp@next-level.world 

 

Ваша дитина: 

вміє плавати 

не вміє плавати 

 

Ваша дитина може (за наявності) плавати, купатися, їздити на велосипеді, човні, кататися 

верхи, піти в походи та лазити під наглядом, але на власний ризик. 

 

Ваша дитина може брати участь у сторонніх послугах (наприклад, літній санній трасі) у 

спортивних і розважальних заходах, які пропонуються в туристичних центрах, на власний 

ризик і за свій рахунок. 

 

Ви даєте згоду на перевезення вашої дитини в особистому або орендованому транспорті в 

разі необхідності. 

 

Ви погоджуєтеся, що ваша дитина буде розміщена в помешканні змішаної статі, і що 

помічники групи можуть відповідати на запитання учасників про стать. 

 

Ви заохочуєте вашу дитину прислухатися до вказівок помічників задля власної безпеки та 

безпеки інших дітей, а також дбайливо ставитися до меблів у помешканні. У разі серйозних 

порушень вашу дитину можуть відправити додому за ваш рахунок. 

 

Ви згодні на публікацію (у друкованих ЗМІ та на нашому сайті) фотографій, зроблених під 

час табору, на яких зображена ваша дитина. 

 

Ви погоджуєтеся, що всі необхідні лікувальні заходи можуть бути проведені за консультації 

лікаря. 
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Ви згодні на перевірку вашої дитини на воші безпосередньо перед початком табору, і ви 

розумієте, що в інтересах усіх учасників ваша дитина не може приїхати до табору, якщо в 

неї є воші. 

Якщо ваша дитина захворіє, ви повідомите відповідальних помічників групи перед 

від’їздом. Ви даєте своїй дитині з собою ліки, якщо їх призначив лікар. 

Якщо ваша дитина захворіє в таборі, ви погоджуєтеся на лікування медикаментами. 

Ви згодні, що кліщі можуть видалятися помічниками за допомогою кліщового пінцета. З 

медичної точки зору, кліща доцільно видалити якомога швидше після укусу. Місце укусу 

позначають і спостерігають. Про видалення кліща у вашої дитини, ми вам повідомимо. 

 

Підтверджую, що цю РЕЄСТРАЦІЮ ви заповнюєте точно та сумлінно. Next Level e.V. не несе 

відповідальності за недоліки, спричинені неповною або неправильною інформацією. Якщо 

про гострі чи хронічні захворювання не буде повідомлено, а під час подорожі виникнуть 

проблеми зі здоров’ям, вашу дитину можуть відправити додому за ваш рахунок. 

 

У рамках чинного регулювання коронавірусу ми негайно повідомимо вас про подальші 

запобіжні заходи щодо цього. 

 

Ви згодні на збір та обробку персональних даних для проведення наметового містечка. 

 

Своїм підписом ви гарантуєте точність наведеної вище інформації та погоджуєтеся із 

зазначеними вище умовами. 

 

Адміністрація дозвілля залишає за собою право забрати речі у дитини та передати їх 

законним опікунам після закінчення дозвілля. 

Зауважимо, що заборонені тютюнові вироби, алкогольні напої та інші наркотики, а також 

будь-яка зброя. 

 

 

 

__________________________ 

Місце і дата 

 

__________________________ __________________________ 

Підпис учасника                            Підпис законного представника 
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Реєстрація  
Я реєструю свою дитину в літній табір Next Level e.V. Adventure з 15 по 26 серпня. 

 

Прізвище та ім'я дитини: __________________________ 

Дата народження: _____________ 

Адреса дитини: 

___________________ 

___________________ 

Ім'я та прізвище законного представника: __________________________ 

 

Адреса офіційних представників (якщо інша): 

__________________________ 

__________________________ 

Адреса електронної пошти контактної особи: __________________________ 

Телефон контактної особи: __________________________ 

Номер мобільного телефону контактної особи: __________________________ 

Ім'я та номер телефону контактної особи для екстрених випадків: 

__________________________ 

 

Вашу дитину в день від'їзду (26 серпня) забере  

(ім'я та прізвище) _________________________.  

З цією особою можна зв'язатися (номер мобільного телефону) 

_________________________. 

дозволено їхати додому одному. 

 

Моя/наша дитина: 

Вміє плавати 

Не вміє плавати 

 

Харчування: 

Вегетаріанське 

Веганське 

З м’ясом 

Без свинини 

Інше __________ 

 

Ваша дитина має такі харчові алергії/непереносимості: 

___________________________________________________________________________ 

Ваша дитина має інші алергії: 
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___________________________________________________________________________ 

Ваша дитина має обмеження, хронічні захворювання або захворювання, які можуть бути 

актуальними для табору: 

___________________________________________________________________________ 

 

Ваша дитина регулярно приймає такі ліки: 

___________________________________________________________________________ 

 

Останнє щеплення від правця: 

__________________________________________________________ 

 

Цим ми заявляємо, що протягом останніх 3х тижнів ні ваша дитина, яка бере участь у таборі, 

ні інші члени нашої родини не хворіли на інфекційні захворювання та не підозрювалися на 

них. За останні 2 місяці у вашій родині не було випадків інфекційної жовтяниці та 

туберкульозу. 

 

Ви погоджуєтеся з тим, що дані про стан здоров’я для проведення табору можуть збиратися 

та оброблятися. 

Так 

 

Ви знаєте, що візитів під час дозвілля слід уникати з освітніх та організаційних міркувань. 

 

Ви усвідомлюєте, що вашу дитину можуть відправити додому раніше, якщо її поведінка 

загрожуватиме належному перебігу табору. У цьому випадку всі понесені витрати (в тому 

числі для супроводжуючих керівників) повинні бути негайно відшкодовані. 

 

 

__________________________ 

Місце і дата 

 

 

__________________________        __________________________ 

Підпис учасника     Підпис законного представника 


