Prohlášení
o odpovědnosti za dítě
na Padayātře
Hare Krišna drazí rodiče, zde jsou důležité informace
a požadavky, které si prosím pozorně přečtěte,
seznamte s nimi své děti a podpisem potvrďte souhlas.
Padayātrā je kazatelský projekt, který je primárně určen pro dospělé, kteří mohou vzít děti na
vlastní odpovědnost s sebou. V případě, že už jsou děti starší a samostatnější, je mohou poslat
s dohledem odpovědné osoby.
Děti do 12 let se mohou účastnit pouze s rodiči. Děti starší 12 let mohou být na Padayātře
bez rodičů pouze v případě, že za ně převezme odpovědnost osoba starší 18ti let (nesmí to
být člen organizačního týmu).

Pravidla

Platí pro všechny děti
zúčatněné se Padayātry

☼ Na základě vysvětlení rodičů se chovají ukázněně,
poslouchají vedoucí a odpovědné osoby na Padayātře a řídí
se jejich pokyny (samotní rodiče také jednají v souladu
s těmito osobami).
☼ Dodržují denní režim a program.
☼ Chovají se slušně k ostatním (oddaným i lidem na veřejnosti)
a opatrně zacházejí jak s Padayātrovým, tak i s cizím
vybavením.
☼ Na základně se pohybují tiše a respektují potřeby ostatních
oddaných k odpočinku.
☼ Své místo na spaní a osobní věci udržují uklizené a čisté.
☼ Dodržují bezpečnost, chrání zdraví své i ostatních a jakékoli
zranění, nevolnost, bolest nebo jiné zdravotní potíže (své
nebo kamaráda) ihned nahlásí u odpovědné osoby.
☼D
 oporučujeme a prosíme, aby s sebou děti neměly mobilní
telefony a jinou elektroniku (tablety atd.). Na Padayātře
se děti mohou pozitivně zaměstnat různými způsoby a ze
zkušenosti víme, že mobily a podobná zařízení jen odvádí
jejich pozornost - není to příznivé ani pro děti, ani pro
samotný festival. Děti, které jsou na festivalu bez rodičů,
mohou domů zavolat např. z telefonu odpovědné osoby.
☼ V čase průvodu je dítě pod dohledem rodičů nebo jimi
pověřených osob.
☼ Za jakékoliv škody způsobené dítětem odpovídá rodič, který
je také finančně nahradí.
☼ Při nemoci nebo porušování výše zmíněných pravidel budou
rodiče požádáni, aby si dítě odvezli.

Co sebou

Děti by měly přijet na
Padayātru dobře vybavené

Denní režim
Celý denní rozvrh najdete
v Padayātrovém manuálu

□ letní i teplejší oblečení (vaišnavské oblečení,
něco na volnočasové aktivity, dobré boty)
□ pláštěnka
□ karimatka a spacák
□ vlastní jídelní nádobí a hygienické potřeby,
ručníky nebo gamši
□ průkaz zdravotní pojišťovny
□ kompaktní zavazadlo

6.00 budíček a hygiena
7.00
účast na ranním programu
8.30 snídaně
9.30 odchod s průvodem
14.00 oběd
15.00	volný čas do 17.30 (děti vystupující
na programu musí být připraveny dříve)
17.30 odjezd na kulturní program
21.00 večerka

Budu se svým dítětem na Padayātře
Potvrzuji svým podpisem, že jsem seznámen/a vedoucím Padayātry s pravidly chování,
bezpečnosti a pobytu svého syna/své dcery (občanským jménem……………………………………………,
narozen/a ………………………..) na Padayātře. Beru na vědomí a bez výhrad souhlasím s tím, že za své
nezletilé dítě či svěřence nesu veškerou odpovědnost i za škody jím způsobené, a to po celou
dobu účasti na putujícím festivalu Padayātrā. V případě újmy na zdraví dítěte nebo poškození
majetku ponesu vzniklé následky. V případě finančních nákladů se zavazuji škodu uhradit.
Rovněž souhlasím s tím, že z Padayātry budou pořizovány audiovizuální materiály, na kterých
se můj syn/moje dcera mohou objevit.
V ……………………………... dne ……………..
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce (občanské jméno):………………………………………….
Číslo OP rodiče nebo zákonného zástupce:...................................................................

Dítě svěřím do péče zodpovědné osobě na Padayātře
Potvrzuji svým podpisem, že jsem seznámen/a vedoucím Padayātry s pravidly chování,
bezpečnosti a pobytu svého syna/své dcery (občanským jménem……………………………………………,
narozen/a ………………………..) na Padayātře. Beru na vědomí a bez výhrad souhlasím s tím, že za
své nezletilé dítě či svěřence nesu veškerou odpovědnost i za škody jím způsobené, a to po
celou dobu účasti na putujícím festivalu Padayātrā. V době mé nepřítomnosti na Padayātře
pověřuji odpovědností za dítě…………………………………(občanské jméno pověřené osoby). V případě
újmy na zdraví dítěte nebo poškození majetku ponesu vzniklé následky. V případě finančních
nákladů se zavazuji škodu uhradit. Rovněž souhlasím s tím, že z Padayātry budou pořizovány
audiovizuální materiály, na kterých se můj syn/moje dcera mohou objevit.
V ……………………………... dne ……………..
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce (občanské jméno):………………………………………….
Číslo OP rodiče nebo zákonného zástupce:...................................................................
Podpis pověřené osoby (občanské jméno):………………………………………………………...
Číslo OP pověřené osoby:..........................................................................

