DDM Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace,
Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou, tel. 737 710 312, 601 024 524, mail: ddm.svetla@tiscali.cz

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU


Pouze na základě dodání správně vyplněné a podepsané přihlášky Vám zašleme konkrétní informace
k vybranému turnusu a pokyny k bezhotovostní platbě příměstského tábora, který jste si zvolili.
V ceně tábora je plánován plnohodnotný oběd.
 Přihlášky můžete zasílat oskenované na ddm.svetla@tiscali.cz, dodat osobně do kanceláře DDM
/po.- čt. 13.00 – 17.00/, anebo poslat poštou, případně vložit do bílé schránky DDM, kt. najdete
hned za hlavním vchodem do ZŠ v Lánecké ul., vlevo směr ŠD.
 Závazné přihlášky přijímáme do pátku 14. 6. 2019.
 Případné storno podmínky obdržíte zároveň s pokyny k bezhotovostní platbě tábora.
 V případě nevhodného chování dítěte, např. opakovaného porušování režimu tábora, neprodleně
informujeme zákon.zástupce a pokud to bude nutné, tak v zájmu zachování plynulé činnosti tábora
a odpovídajících podmínek pro ostatní děti bude dotyčný účastník z příměstského tábora vyloučen
bez nároku na vrácení platby za příměstský tábor.
Turnus:

Cena tábora:
/Pouze bezhotovostní úhrada na účet DDM/

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:
Adresa trval. pobytu:

Škola, třída:
Kontakt na dítě /mobil, e-mail/

Jméno a příjmení zákon.zástupce:

Telefon:

E - mail:

Kontakt na zákon.zástupce:
/platný a funkční telefon, mail, uvést, zda se
jedná o matku, otce, atd., do volného místa nám
napište další sdělení o dítěti, např.alergie,
zdravot. znevýhodnění, zvláštnosti, apod/

Další důležité údaje o dítěti:



Závazně prohlašuji, že mnou vyplněné údaje jsou správné a aktuální. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/-la
s podmínkami příměstského tábora pořádaného DDM Světlá nad Sázavou a že s nimi vyjadřuji souhlas.
 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasím, aby pořadatel zpracovával mé osobní údaje pro účely vytvoření a vedení seznamu účastníků, a to
až do odvolání písemnou formou. Postup a zásady při zpracovávání těchto údajů jsou uvedeny na webových stránkách
DDM Světlá nad Sázavou v sekci Dokumenty.
Ve Světlé nad Sázavou dne:
Podpis zákon. zástupce dítěte:

