IN-LINE 1

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Tel: 605 380 399 e-mail: matza@ddmdecin.eu

Středisko: DDM Divišova

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVOU AKCI
Název akce: Příměstský in-line tábor I
Cena: 1600Kč
vs:
na vyžádání

termín konání:
místo konání:
hlavní vedoucí:

5.7.2021 – 9.7.2021
Hokejbalové hřiště za zimním stadionem Děčín

Tomáš Vršínský

Účastník
Jméno, příjmení:

*rodné číslo:
*stačí část před lomítkem

Ulice:
Město / PSČ:
Zdravotní pojišťovna:

datum narození:
věk:

Účastník je: plavec -- neplavec (zakroužkujte)
Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, postižení, sociální znevýhodnění apod.:

Ostatní (vyzvedne babička atd.)
Zákonný zástupce
Jméno, příjmení:
Telefon:
Adresa*:

e-mail:

*nevyplňujte, je-li shodná s adresou účastníka

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců)
Upozornění: nedoporučujeme dávat dítěti cenné předměty. Pracovníci tábora/akce nezodpovídají za cennosti ani za žádnou
elektroniku dovezenou na akci.
Smluvní ujednání
1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte rodiči provozovateli tábora, přičemž provozovatel tábora je po smluvenou dobu povinen se o dítě
starat, k čemuž je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí.
2. Rodiče jsou povinni provozovatele upozornit na všechny podstatné okolnosti důležité k řádné péči o dítě a zaplatit provozovateli dohodnutou cenu.
3. Beru na vědomí, že jsem své dítě závazně přihlásil na výše uvedený pobyt, v případě neúčasti je nutno provést odhlášení účastníka písemnou
formou, nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt.
4. Storno poplatky:
Odhlášení - do 15 dnů před začátkem – storno poplatek 30%
- 14 dnů a méně před začátkem tábora storno poplatek 50 %
- pokud za sebe najdete náhradníka, bude vám vrácena celá uhrazená částka.
5. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.
6. V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných závažných důvodů lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů
po konečném vyúčtování tábora. Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady zákonného zástupce.
7. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby DDM Děčín IV ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a se
zpracováním zdravotnické dokumentace zdravotnickým pracovníkem na táborech, odborných soustředěních a pobytech pořádané DDM Děčín. Zároveň
souhlasím s pořizováním a užitím fotografického a video záznamu k propagačním účelům souvisejících s akcí.
Souhlasím s možností testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, v průběhu konání pobytu, existuje-li důvodné podezření z
požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.
8. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, nebo případná hospitalizace v nemocnici, souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
9. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na
tábor, Vám rádi vystavíme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy, IČO popř.
bankovního spojení.
10. Uděluji
organizaci DDM Děčín IV, Teplická 344/38, p. o. IČ: 70949565 se sídlem Teplická 344/38, 405 02 Děčín 4 souhlas se zpracováním osobních údajů
účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:
Propagační aktivity
Účel zpracování: Veřejná propagace činností DDM v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech)
Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky
11. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. 6. 2021 na středisko DDM, kde bude zaevidována a účastník závazně přihlášen na
tábor. Na základě odevzdané přihlášky obdržíte: formulář o zdravotní způsobilosti dítěte na tábor, informace a pokyny k táboru.

V Děčíně:

podpis zákonného zástupce:

