Dům dětí a mládeže Spálené Poříčí, Tyršova 31, Spálené Poříčí 335 61
IČO: 699 793 75, tel.: 604 285 793,
e-mail: ddm-spaleneporici@centrum.cz, web: www.domecek-spaleneporici.cz
Cena tábora: 3.800 ,- Kč

Přihláška na letní tábor Cheznovice
pro školní rok 2019/2020
téma tábora: ,, HARRY POTTER“
Termín konání : 19.7. – 26.7.2020

Jméno a Příjmení: …........................................................................................……………………...

Datum narození: …...................................... Rodné číslo: .................................................…………

Zdrav. Pojišťovna: …................................. Státní občanství: …................... Třída v ZŠ: ..….......

Adresa bydliště: .………………………….........………………................ PSČ: …..........................

Příjmení a jméno zákonného zástupce: ….........................................................................................

E-mail: ............................................................................... č. tel.: …..................................................
Další závažné informace pro provozovatele letního tábora (alergie; užívané léky; potraviny, které
dítě nejí a pod.): ……...………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec (nehodící se přeškrtnout)

Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení a
číslo OP): ………………………………………...……………………………………………………
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Upozornění provozovatele letního tábora:
Každý účastník podléhá táborovému řádu a podrobí se pokynům vedoucího tábora. Nedodržení
táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo opustí nebo nenastoupí na letní
tábor bez závažného důvodu, ztrácí nárok na vrácení již vyčerpané části příspěvku na tábor.
!!! Na tábor je přísný zákaz dovozu či používání návykových omamných látek (včetně tabáku
a alkoholu). Porušení tohoto zákazu je bráno jako hrubý přestupek a účastník, který se tohoto
přestupku dopustí, bude vyloučen z tábora bez nároků na vrácení peněz.
Po obdržení přihlášky nám tuto vraťte vyplněnou a potvrzenou do 15.4.2020 - jinak Vaše
přihláška bude poskytnuta jinému zájemci. Platba za tábor musí být uhrazen nejpozději do
30.5.2020.
!!! Platbu letního tábora lze provést pouze v hotovosti v Domu dětí a mládeže Spálené Poříčí.
Celková částka na účastníka činí 3.800 ,- Kč.
Všichni účastníci LT jsou pojištěni pro případ úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a
zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.).

Prohlášení zákonných zástupců:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven/a na vyzvání
zodpovědné osoby při nástupu dítěte na tábor správnost údajů doložit. Dále souhlasím se
zpracováním výše uvedených osobních údajů mého dítěte podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů Domem dětí a mládeže, se sídlem Tyršova 31, Spálené Poříčí 335 61, IČO:
69979375. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a DDM Spálené Poříčí mé
údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování osobních údajů se řídí výše zmíněným
zákonem a vnitřními směrnice Domu dětí a mládeže Spálené Poříčí.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné
informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání
této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem
k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora, platné a že
v případě závažných zdravotních problémů účastníka nebo jeho vážných kázeňských přestupků
zajistím odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hodin.
V případě potřeby dávám souhlas k mému zastoupení zdravotníkovi a hlavnímu vedoucímu
tábora. V případě nutnosti souhlasím s anestézií.
Dále souhlasím s uveřejněním fotodokumentace, pořízené během konání LT, na webových
stránkách DDM Spálené Poříčí.
Dne: ……………..……

……………….…...…………………………….
………………………………………………….
Podpisy obou zákonných zástupců
(je-li to možné)
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Údaje o zaplacení zálohy:
Vyplní pracovník DDM:
záloha 1.000,- Kč uhrazena dne: …....................................převzal/podpis:..........................................

✂………………………………………………………….…………………………………………...

Údaje o zaplacení zálohy:
Vyplní pracovník DDM:
záloha 1.000,- Kč uhrazena dne: …....................................převzal/podpis:..........................................
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