
 

 

Реєстрація в дитячий табір відпочинку в 

SSV Ettlingen 

8. – 12.08.2022, З 9:00 до 16:00 

 

Ім'я дитини 
(Vorname Kind) 

 

прізвище дитини 
(Nachname Kind) 

 

Адреса електронної пошти 
(E-Mail-Adresse) 

 

Номер телефону  
(Telefonnummer) 

 

Стать: 
(Geschlecht) 

 Жіночий (weiblich) 
 Чоловіча (männlich) 
 Різноманітна (divers) 

Дата народження: 
(Geburtsdatum) 

 

Вулиця, номер будинку: 
(Straße, Hausnummer) 

 

Поштовий індекс 
(Postleitzahl) 

 

Місто  
(Ort) 

 

Моя дитина може піти додому сама 
(Mein Kind darf alleine nach Hause gehen) 

 Так (Ja) 
 Ні (nein) 

Моя дитина вміє плавати 
(Mein Kind kann schwimmen) 

 Так (Ja) 
 Ні (nein) 
 Початківець (Schwimmanfänger) 

Харчування 
(Verpflegung) 

 Початківець (Vollkost) 
 Вегетаріанська (vegetarisch) 

непереносимість їжі 
(Unverträglichkeiten beim Essen) 

 

Вакцинація від правця 
(Tetanusimpfung) 

 Так (Ja) 
 Ні (nein) 

Вакцинація проти Енцифаліту 
(FSME Imfpung) 

 Так (Ja) 
 Ні (nein) 

Алергії 
(Bekannte Allergien) 

 

Контактна особа в екстрених випадках (плюс 
номер телефону) 
(Ansprechpartner im Ernstfall (Plus 
Telefonnummer)) 

 

Ліки 
Будь ласка, опишіть точний час і дозування. 
Якщо ваша 
дитина повинна приймати ліки регулярно або 
за 
потреби, здайте їх відповідальній особі в 
оригінальній 
упаковці з вкладишем та ім’ям дитини, коли 

 



 

 

ви 
приїдете в понеділок, 8 серпня 2022 року 
(Medikamenteneinnahme: 
Bitte Uhrzeit & Dosierung genau beschreiben Falls 
Ihr Kind regelmäßig oder im Bedarfsfall 
Medikamente einzunehmen hat, geben Sie diese in 
der Originalverpackung mit Beipackzettel und mit 
dem Namen des Kindes versehen bei Ankunft am 
Montag, den 08.08.2022, beim zuständigen Leiter 
ab) 
Що ще ми повинні знати про дитину? 
(Was wir noch über Ihr Kind wissen sollten?) 

 

 

лист прийняття 
(Einverständniserklärung) 

 
- На час перебувння в таборі я/ми перекладаємо обов'язок нагляду та виховання дитини на 
вожатих. 
(Für die Dauer der Freizeit übertrage/n ich/wir die Aufsichts- und Erziehungspflicht den Betreuern) 
- Я/ми доручили нашій дитині виконувати інструкції вожатих в таборі відпочинку. 
Відповідальність за незалежну діяльність, яка не передбачена вожатими несе/несуть 
опікун/опікуни. 
(Mein/Unser Kind ist von mir/uns angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der 
Kinderferienfreizeit Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den 
Verantwortlichen der Freizeit angesetzt sind, übernimmt/übernehmen der/die Sorgeberechtigte/n selbst) 
- Я/ми усвідомлюємо, що мою/нашу дитину можна забрати за мій/наш рахунок, якщо її/її 
поведінка ставить під загрозу дозвілля чи робить його неможливим, або якщо дитина своєю 
поведінкою ставить під загрозу себе саму. 
(Mir/Uns ist bekannt, dass mein/unser Kind auf meine/unsere Kosten abgeholt werden kann, wenn sein 
Verhalten die Ferienfreizeit gefährdet oder undurchführbar macht oder wenn das Kind sich durch sein 
Verhalten selbst gefährdet) 
- Табір не несе жодної відповідальності за втрачені речі, що належать вашій дитині. 
(Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die Ihrem Kind gehören, wird keine Haftung 
übernommen) 
- Зображення та відео, зроблені під час дитячого табору відпочинку, можна анонімно 
використовувати у публікаціях SSV. 
(Bilder & Videos, die während der Kinderferienfreizeit entstehen, dürfen bei Veröffentlichungen der SSV 
anonym verwendet werden) 
- Я/ми дозволяємо, в екстрених випадках зв’язатися з лікарем та контактною особою, а 
залучені особи звільненяються від обов’язку зберігати конфіденційність. 
(Ich/Wir erteile/n die Ermächtigung, dass im Ernstfall mit dem Arzt und dem Ansprechpartner Kontakt 
aufgenommen werden kann und die beteiligten Personen von der Schweigepflicht entbunden werden) 
- Я/ми прийняли цю інформацію до відома та повідомили про це мою/нашу дитину. Я/Ми 
підтверджуємо, що моя/наша дитина не страждає на жодну заразну хворобу та не має 
паразитів. 
(Ich/Wir habe/n von diesen Informationen Kenntnis genommen und mein/unser Kind entsprechend 
informiert. 
Ich/Wir versichere/n, dass mein/unser Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet und frei von 
Ungeziefer 
ist) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Я також погоджуюся, що фельдшери або вожаті можуть (будь ласка, позначте): 
(Außerdem stimme ich zu, dass folgende Maßnahmen, durch Rettungssanitäter oder Betreuer durchgeführt 
werden dürfen (bitte ankreuzen)): 

 Щоб уникнути інфекцій: Очистіть маленькі та поверхневі рани, які не потребують 
хірургічного лікування, за допомогою  
(Zur Vermeidung von Infektionen: Reinigung mit Octenisept von kleinen und oberflächlichen 
Wunden, die nicht chirurgisch versorgt werden müssen) 

 Bидаляти кліщі та скалки 
 (Entfernung von Zecken und Holzsplittern) 

 аносити протисвербіжну мазь (Феністил) від укусів комах 
(Auftragen von juckreizmildernder Salbe (Fenistil) bei Insektenstichen) 

 Клейкі пластирі 
(Aufkleben von Pflastern) 

 
 
Підписом я приймаю заяву про згоду та положення про захист даних постачальника 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Einverständniserklärung und die Datenschutzbestimmungen des 
Anbieters (SSV Ettlingen) 

 

Місце, дата (Ort, Datum)       підпис (Unterschrift) 

_____________________________   _____________________________________ 

  


