PŘIHLÁŠKA na Letní dětský tábor v Mlýnku
PROVOZOVATEL:
KONTAKTY:
ADRESA TÁBORA:
TERMÍN:
DOPRAVA:
STRAVA:
CENA:

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou Lánecká 699, Světlá nad Sázavou, 582 91,
IČO: 75111021, tel.: 569452679, www.ddm-svetla.cz
Petra Kotěrová – e-mail: koteraci@seznam.cz, mobil: 607912892
Veronika Krajíčková – e-mail: veronika.krajickova@centrum.cz, mobil: 723905331
Táborová základna Mlýnek u Velin, HOLICE, 534 01
27. 7. – 9. 8. 2019
vlastní (příjezd v sobotu 14:30 – 16:00, odjezd v pátek do 10:00)
plná penze
4200 Kč

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Účastník tábora (dítě) by neměl mít
problémy s pobytem v kolektivu a s kázní, měl by být přiměřeně svému věku samostatný.
Účastník tábora uhradí poplatek provozovateli převodem na bankovní účet 43-1231470207/0100 (do 31. května 2019),
variabilní symbol 2014150, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
Přihlášku odešlete nejlépe e-mailem na adresu veronika.krajickova@centrum.cz nebo odevzdejte osobně
Veronice či Petře. Pokud má vaše dítě zájem bydlet na chatce s někým známým, informujte nás o tom včas
před táborem. Přibližně měsíc před konáním tábora Vám zašleme e-mailem podrobné informace.
JMÉNO DÍTĚTE: ............................................................................... DATUM NAROZENÍ: .................................................
BYDLIŠTĚ: ............................................................................................................... PSČ: .........................................................
SPOJENÍ NA RODIČE BĚHEM POBYTU:
Jméno: ........................................................................ E-mail: ..................................... …. tel.: ................................
Alergie: ..........................................................................................................................................................................................
Údaje o užívaných lécích: ............................................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: .............................................................Způsob platby: .........................................................................
Plavecká zdatnost: .......................................................................................................................................................................

Po seznámení s podmínkami přihlašuji své dítě na letní tábor v Mlýnku u Velin v termínu 27. 07. - 09.
08. 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 ....................................... 2019

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……………………................

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE
V PŘÍRODĚ
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: ............................................................................................
Datum narození: .............................................................................................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu:........................................................................................................
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*) ...................................................................................................................................................................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke
změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:

ANO

NE

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .............................................................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ................................................................................................
d) je alergické na ...........................................................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .................................................................................................................

podpis, jmenovka lékaře, razítko zdrav.
zařízení

