Dům dětí a mládeže Děčín IV, přísp.org.
IČO: 709 49 565 www.ddmdecin.eu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVOU AKCI
Název akce:
Cena:

Letní taneční soustředění TK Scratch
3 800 Kč

Termín:
Místo:
Hlavní vedoucí:

PRO PLATBU PŘEVODEM – VYŽÁDEJTE SI POKYNY!!

30.6. - 6.7.2021 ST – ÚT
Roudnice v Krkonoších
Zoja Kohoutová

ÚČASTNÍK

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Rodné číslo nebo
datum narození:

Zdravotní
pojišťovna:

Telefon,
email:

Bydliště:

NÁHRADNÍ KONTAKT:

Tel.:
Dítě v pěstounské péči / dětském domově apod

plavec

Na akci pojede:
Z akce odjede:

(v případě, že zákonný zástupce nebude k dispozici, na telefonu, v ČR či
může zajistit odvoz k lékařskému ošetření či z tábora v případě nemoci
apod)

Jméno, příjmení:

ZDRAVOTNÍ STAV –
upozornění na léky,
alergie, postižení,
sociální znevýhodnění,
psychické problémy,
chování apod.:
Účastník je:

I. BĚH

neplavec

společnou dopravou akce
společnou dopravou akce

V záležitostech veškeré dokumentace k táboru bude vše vyřizovat:
vlastní dopravou
vlastní dopravou

výše uvedený zákonný zástupce
vysílající organizace
Název organizace, kontaktní osoba, telefon, e-mail:

*Chce být ubytován s:
Nechce být ubytován s:
*Pokud nebude ubytován dle uvedení, pojede na tábor?
V případě, že nelze vyhovět v ubytování, je rodič kontaktován

ANO

NE

Poznámka (cokoli nám chcete říci a nevešlo se výše):

Ochrana osobních údajů
STORNO POPLATKY:

Svým podpisem souhlasím s pořizováním foto a video dokumentace výše uvedeného účastníka tábora za účelem propagace činnosti DDM
Děčín a uvedeného tábora na internetových stránkách a tištěných materiálech. Veškeré podmínky a práva k ochraně osobních údajů jsou k
dipozici v DDM nebo na www.ddmdecin.eu
odhlášení do 30.5. 2021 - vrácení uhrazené částky v plné výši
odhlášení mezi 1.6.-30.6..2021 - storno poplatek 1.000 Kč (bez ohledu na důvod odhlášení)
najdete – li za sebe náhradníka, vracíme celou uhrazenou částku

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se plně seznámil/a, porozuměl/a a plně souhlasím se Smluvním ujednáním a TÁBOROVÝM ŘÁDEM, které jsou
součástí této přihlášky jako druhá strana nebo příloha, či je k nahlédnutí na střediscích DDM Děčín a zejména s pravidly STORNO POPLATKŮ při
odhlášení dítěte z pobytu. Dále potvrzuji, že jsem nezatajil/a žádné důležité zdravotní fyzické či psychické omezení účastníka, které by mohlo mít vliv
na jeho pobyt na táboře ze strany účasti na programu a působení v dětském kolektivu.

V ............................ dne ...................................

podpis zákonného zástupce ..................................................

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na středisko DDM. POKUD PO ZAEVIDOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEDOJDE K UHRAZENÍ ZÁLOHY ČI CELÉ ČÁSTKY NEJPOZDĚJI
DO 30 DNŮ NEBO DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY, BUDE PŘIHLÁŠKA STORNOVÁNA!!!.
Elektronické podání přihlášky: barevně naskenovanou a podepsanou MODROU propiskou, zašlete na e-mail kohoutova@ddmdecin.eu

INFORMACE PRO RODIČE
KONTAKT PRO TÁBOR:

Zoja Kohoutová, 604 147 840, kohoutova@ddmdecin.eu

Táborový zpravodaj:

www.ddmdecin.eu, www.letni-soustredeni.webnode.cz, facebook – Soustředění TK Scratch

Adresa střediska:

Horský hotel EDEN, Roudnice v Krkonoších 65, 514 01 Jilemnice

Pokyny k táboru:

budou zaslány e-mailem nebo také na www.ddmdecin.eu v sekci Táborová činnost nebo na facebooku

Ubytování účastníka:

ubytování hotelového typu ve 4,5 a 6 lůžkových pokojích, strava 5x denně, pitný režim, celodenní program

PLATBA:

- do 30 dní od doručení přihlášky do DDM uhraďte zálohu 1000 Kč nebo celou platbu
- doplatek uhraďte nejpozději do konce května 2021

Jak lze uhradit platbu:

1. osobně na kterémkoli středisku DDM Děčín
2. převodem - vyžádejte si pokyny pro platbu
3. fakturou zaměstnavatele - potřebujeme nejprve objednávku od Vašeho zaměstnavatele s údaji: název firmy, adresa, jméno táborníka,
požadovaný text na faktuře, hrazená částka a jak máme fakturu odeslat (poštou, e-mailem). DDM poté vystaví fakturu. Tyto údaje lze zaslat
jako běžný text e-mailem i přímo od Vás, ale nejprve se domluvte se zaměstnavatelem, jestli nevyžaduje oficiální vlastní tiskopis objednávky.

Odhlášení:

osobně nebo e-mailem s uvedením: Jméno, příjmení účastníka, datum narození, důvod odhlášení, číslo účtu pro zaslání vrácené částky

TÁBOROVÝ ŘÁD
1. MOBILNÍ TELEFONY – důrazně doporučujeme nedávat dítěti na tábor mobilní telefon.
- spojení dítě - rodič zejména u nováčků pomocí mobilního telefonu je nejčastější příčinou stýskání a předčasných
odjezdů z tábora.
2. KRÁDEŽE a ZTRÁTY MEZI DĚTMI – v případě zjištění krádeže mezi dětmi – peníze, cennosti, vybavení. bude událost
v rámci možností pracovníky tábora vyšetřena. Pokud se bude jednat o závažnější případ, jsou rodiče obratem informováni.
- v žádném případě však vedoucí neručí za věci, které si děti s sebou přivezou. V době hromadného odchodu z tábora
jsou všechny chatky uzamykány.
3. KAPESNÉ – dětem je umožněno vložit si kapesné, které budou mít sebou, k vedoucímu, který za něj převezme
odpovědnost a pomůže zejména mladším dětem s ním hospodařit během celého tábora
4. FYZICKÝ A PSYCHICKÝ STAV DÍTĚTE – svým podpisem stvrzujete, že jste uvedli veškeré zdravotní problémy
dítěte a zejména upozornili na případné psychické problémy nebo události, které by mohli negativně ovlivnit
pobyt dítěte na táboře (úmrtí v rodině na které dítě reaguje citlivě, rozchod rodičů apod). Čím více je vedoucí
informován, tím lépe může s dítětem komunikovat.
5. ODVOZ DÍTĚTE NA OŠETŘENÍ – pokud je nutné dítě dopravit na vyšetření nebo ošetření do nemocnice a
situace není natolik vážná, aby bylo nutné volat rychlou záchrannou službu, je nutné, aby dopravu dítěte zajistil jeho
zákonný zástupce či kontaktní osoba, uvedené na přihlášce, nebude-li zák. zástupce k zastižení.
6. CHOVÁNÍ DĚTÍ A BEZPEČNOST – první den jsou děti seznámeny s táborovou základnou, táborovým řádem,
způsobem stravování, ubytováním a vším, co souvisí s táborovým režimem zejména z hlediska bezpečnosti.
Svým podpisem přihlášky berete na vědomí, že v případě závažného vědomého porušení táborového řádu dítětem,
může být dítě z tábora vyloučeno bez nároku na jakékoli vrácení uhrazené platby za táborový pobyt!
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. ÚČASTNÍK, KTERÝ NEBUDE MÍT DO 15.ČERVNA 2021 ZAPLACEN CELÝ POBYT, NEBUDE
NA TÁBOR PŘIJAT! Standardní termín uhrazení celého pobytu je do konce května 2021
3. Beru na vědomí, že jsem své dítě závazně přihlásil na výše uvedený pobyt, v případě neúčasti je nutno
provést odhlášení účastníka písemnou formou na email kohoutova@ddmdecin.eu nebo osobně v DDM.
4. Storno poplatky:
Odhlášení do 30.5.2021– vrácení uhrazené částky v plné výši
Odhlášení od 1.6. do 30.6.2021 storno poplatek 1.000,-Kč(bez ohledu na důvod odhlášení)
Najdete-li za sebe náhradníka, vracíme celou uhrazenou částku
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 za ubytování a stravu po konečném vyúčtování tábora viz STORNO poplatky. 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 dle Směrnice o zpracování osobních
údajů a postupech jejich zabezpečení, která je na www.ddmdecin.eu nebo k nahlédnutí v DDM Děčín 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.

