PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
SKLENÉ u FRYŠAVY pátek 28. 6. – neděle 7. 7. 2019
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠCE
A PODMÍNKY KONÁNÍ TÁBORA /prosíme důkladně prostudovat a uschovat,
odevzdává se Přihláška, viz. II., strana 2/
PROVOZOVATEL:
DDM Světlá nad Sázavou Lánecká 699, Světlá nad Sázavou,
582 91, IČO: 75111021, tel.:737 710 312, 569 452 679, www.ddm-svetla.cz,
e-mail: ddm.svetla@tiscali.cz
DALŠÍ KONTAKTY: Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM, tel. 737 710 312,
Olca.Fialova@seznam.cz
ADRESA TÁBORA: Turistická základna Sklené č. p. 40, 591 01 Sklené u Fryšavy
TERMÍN:
pátek 28. 6. – neděle 7. 7. 2019
DOPRAVA:
vlastní, příjezd dětí v pátek 28. 6. 2019 od 15 hod. do 17 hod.,
odjezd dětí neděle 7. 7. 2019 do 12 hod.
cca. 1 hodina cesty autem směrem:
1.
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Sklené
2.
Humpolec, dálnice D1, Žďár nad Sázavou, Sklené
3.
Golčův Jeníkov, Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Žďár nad Sázavou, Sklené
STRAVA:
CENA:

plná penze, pitný režim
3 700 Kč /ubytování, strava, program/

 Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem.
 Účastník tábora - dítě by nemělo mít problémy s pobytem v kolektivu a s kázní,
mělo by být přiměřeně svému věku samostatné.
Účastník tábora uhradí poplatek provozovateli převodem na bankovní účet DDM vedený
u KB, č.účtu 43-1231470207/0100 (splatnost do 24. května 2019),
variabilní symbol v tomto tvaru: 00.00.0000 / datum nar.Vašeho dítěte bez teček
NAPŘÍKLAD: 18052011, specif.symbol:28619
Do zprávy pro příjemce uvádějte
příjmení a jméno dítěte.
V případě, že přihlášené dítě se nemůže zúčastnit vybraného tábora, platí následující storno poplatky:
 při odhlášení do 30 dnů před nástupem vracíme zaplacenou částku minus 500,-Kč
(nevratná záloha)
 při odhlášení 20 - 29 dnů před nástupem vracíme 60%
 při odhlášení 10 - 19 dnů před nástupem vracíme 40%
 při odhlášení 5 - 9 dnů před nástupem vracíme 20%
 při odhlášení 0 - 4 dny před nástupem vracíme 0%
 Při sehnání náhrady za odhlášené dítě vracíme plnou částku!

II. PŘIHLÁŠKA NA LDT SKLENÉ u FRYŠAVY
PŘIHLAŠOVACÍ LIST DÍTĚTE /tento list se odevzdává do DDM nebo zasílá mailem/
JMÉNO DÍTĚTE: ............................................................................... DATUM NAROZENÍ: ................................................
BYDLIŠTĚ: ............................................................................................................... PSČ: .........................................................
SPOJENÍ NA RODIČE/zákonné zástupce/ BĚHEM POBYTU:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
.................................................................................... ……………………………………………………………………
E-mail:........................................................................ ………..tel……………………………………………………….
Alergie: ....................................................................... ……………………………………………………………………
Údaje o užívaných lécích: ............................................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: .............................................................Způsob platby: bezhotovostně na účet DDM
Plavecká zdatnost: .......................................................................................................................................................................

Na tábor lze čerpat příspěvek od zaměstnavatele. Přihlášku odešlete nejlépe e-mailem na výše

uvedené adresu ddm.svetla@tiscali.cznebo odevzdejte osobně v kanceláři DDM Světlá nad Sázavou,
ZŠ Lánecká ul., zadní vchod do tělocvičen. PŘIHLÁŠKU MŮŽETE TAKÉ VLOŽIT DO POŠTOVNÍ
SCHRÁNKY DDM, KTERÁ SE NACHÁZÍ HNED VLEVO ZA PRVNÍMI DVEŘMI HLAVNÍHO
VCHODU DO ZŠ LÁNECKÁ ul., SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU. Přibližně měsíc před konáním tábora
Vám zašleme e-mailem podrobné informace.
Po seznámení s podmínkami přihlašuji své dítě na letní tábor ve Skleném v termínu 28. 06. - 07. 07.
2019 a s podmínkami tábora tímto vyjadřuji svůj souhlas. Souhlasím s uveřejněním záznamů o
táborové činnosti DDM Světlá nad Sázavou (fotografie, audio, video, informace o táborech DDM) a
s veřejnou produkcí za účelem prezentace DDM v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském. Tyto záznamy slouží pro účely vnitřní
dokumentace a k propagaci akcí DDM na internetových stránkách DDM.
V...................................... …................

dne:………………

Podpis rodičů/zákonného zástupce……………………..................

Dále dávám výslovný souhlas ke zpracování mých osobních údajů v souladu s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů /GDPR/, a to za účelem splnění těchto pokynů pořadatele tábora:
- Komunikace se zákonným zástupcem dítěte a případné zaslání pokynů k účasti na táboře - emailová adresa zákonného zástupce,
- Provedení platby za účast na táboře - bankovní spojení,
- Poskytnutí příspěvku na tábor zaměstnavatelem - e-mailová adresa, název a adresa zaměstnavatele,
IČ, DIČ, bankovní spojení, datum narození zákonného zástupce.
V...................................... …................

dne:………………

Podpis rodičů/zákonného zástupce……………………..................

