
Souhlas rodičů s účastí dítěte na akci 

NOČNÍ PŘECHOD JIZERSKÝCH HOR 2018 

Souhlasíme s účastí _____________________________  na Nočním přechodu JH. 

Datum konání akce: 30.11. - 1.12.2018 (sraz v 18:00 na ČD) 

Ukončení akce je na konečné tramvaje v Lidových sadech. 

Předpokládaný návrat mezi 01 - 02 hodinou podle počasí a podmínek v Jizerských horách. Vyzvedávající 

osobu budeme o času návratu telefonicky informovat cca 30 minut předem. 

 

Po ukončení akce*: 

1. svou dceru vyzvedneme v Lidových sadech 

2. naše dcera se dostane domů sama 

3. naše dcera se domů dostane v doprovodu _____________________(uveďte koho) 
* vyberte jednu z možností 

Tel. kontakt na rodiče: ____________ 

Tel. kontakt na vyzvedávající osobu (včetně rodičů): __________ 

 

V Liberci dne: _________________  Podpis rodičů: ____________ 

Tento souhlas odevzdejte kapitánu oddílu v době srazu akce. 

 Bez tohoto souhlasu nebude dítě mladší 15 let na akci puštěno.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Souhlas rodičů s účastí dítěte na akci 

NOČNÍ PŘECHOD JIZERSKÝCH HOR 2018 

Souhlasíme s účastí _____________________________  na Nočním přechodu JH. 

Datum konání akce: 30.11. - 1.12.2018 (sraz v 18:00 na ČD) 

Ukončení akce je na konečné tramvaje v Lidových sadech. 

Předpokládaný návrat mezi 01 - 02 hodinou podle počasí a podmínek v Jizerských horách. Vyzvedávající 

osobu budeme o času návratu telefonicky informovat cca 30 minut předem. 

Po ukončení akce*: 

1. svou dceru vyzvedneme v Lidových sadech 

2. naše dcera se dostane domů sama 

3. naše dcera se domů dostane v doprovodu _____________________(uveďte koho)* vyberte 

jednu z možností 

Tel. kontakt na rodiče: ____________ 

Tel. kontakt na vyzvedávající osobu (včetně rodičů): __________ 

 

V Liberci dne: _________________  Podpis rodičů: ____________ 

Tento souhlas odevzdejte kapitánu oddílu v době srazu akce. 

 Bez tohoto souhlasu nebude dítě mladší 15 let na akci puštěno.    

 

 

Souhlas rodičů s účastí dítěte na akci 



NOČNÍ PŘECHOD JIZERSKÝCH HOR 2018 

Souhlasíme s účastí _____________________________  na Nočním přechodu JH. 

Datum konání akce: 30.11. - 1.12.2018 (sraz v 18:00 na ČD) 

Ukončení akce je na konečné tramvaje v Lidových sadech. 

Předpokládaný návrat mezi 01 - 02 hodinou podle počasí a podmínek v Jizerských horách. Vyzvedávající 

osobu budeme o času návratu telefonicky informovat cca 30 minut předem. 

Po ukončení akce*: 

1. svého syna vyzvedneme v Lidových sadech 

2. náš syn se dostane domů sám 

3. náš syn se domů dostane v doprovodu _____________________(uveďte koho) 
* vyberte jednu z možností 

Tel. kontakt na rodiče: ____________ 

Tel. kontakt na vyzvedávající osobu (včetně rodičů): __________ 

 

V Liberci dne: _________________  Podpis rodičů: ____________ 

Tento souhlas odevzdejte kapitánu oddílu v době srazu akce. 

 Bez tohoto souhlasu nebude dítě mladší 15 let na akci puštěno.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Souhlas rodičů s účastí dítěte na akci 

NOČNÍ PŘECHOD JIZERSKÝCH HOR 2018 

Souhlasíme s účastí _____________________________  na Nočním přechodu JH. 

Datum konání akce: 30.11. - 1.12.2018 (sraz v 18:00 na ČD) 

Ukončení akce je na konečné tramvaje v Lidových sadech. 

Předpokládaný návrat mezi 01 - 02 hodinou podle počasí a podmínek v Jizerských horách. Vyzvedávající 

osobu budeme o času návratu telefonicky informovat cca 30 minut předem. 

Po ukončení akce*: 

4. svého syna vyzvedneme v Lidových sadech 

5. náš syn se dostane domů sám 

6. náš syn se domů dostane v doprovodu _____________________(uveďte koho) 
* vyberte jednu z možností 

Tel. kontakt na rodiče: ____________ 

Tel. kontakt na vyzvedávající osobu (včetně rodičů): __________ 

 

V Liberci dne: _________________  Podpis rodičů: ____________ 

Tento souhlas odevzdejte kapitánu oddílu v době srazu akce. 

 Bez tohoto souhlasu nebude dítě mladší 15 let na akci puštěno.    
 

 


