Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, 431 11 Jirkov,
příspěvková organizace
tel. recepce – 728 369 271, ředitelka – 778 448 293
www.ddmparaplicko.cz, email: info@ddmparaplicko.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor přírodovědný
pro děti 7-12 let

Místo pobytu: DDM Jirkov
Termín:
20.7. – 24.7. 2020
Cena poukazu: 1 700,- Kč
Údaje o účastníkovi
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo: ……………………………………………………. Zdravotní pojišťovna: …………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………….

Sdělení rodičů o dítěti / zdravotní omezení, užívání léku apod.

Údaje o rodičích – zákonném zástupci
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonní číslo, na kterém budu kdykoliv k dosažení: ……………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele této akce)

Úhrada pobytu: ………………………………………………………………… do 11.6. 2020
č.ú.: 19-2082690277/0100 Komerční banka

V Jirkově dne: ………………………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………….
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INFORMOVANÝ SOUHLAS
Já, jméno a příjmení___________________________________________________________
zákonný zástupce účastníka
jméno a příjmení dítěte
________________________________________________________
nar. __________________________________
uděluji DDM Paraplíčko Jirkov (dále Správce) ve smyslu evropského nařízení GDPR výslovný
souhlas k shromažďování, zpracovávání a evidenci těchto osobních údajů pro tyto účely:
1. Předávat osobní údaje účastníka, které jsou součástí školní matriky (jméno a příjmení,
adresa, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu),
na akce pořádané DDM, pobytové akce DDM a třetím osobám – tj. pořadatelům
soutěží, olympiád, cestovním kancelářím, agenturám, firmám pro organizaci táborů,
kurzů, výletů, výjezdů do zahraničí, sportovním klubům napojeným.
2. Zpracovávat v evidencích DDM kontaktní osobní údaje zákonných zástupců (e-mail,
datová schránka, telefonní číslo) pro účely organizace výchovy a zájmového
3. Pořizovat, zveřejňovat a uchovávat fotografie účastníka v tisku, na nástěnkách a
internetových stránkách DDM za účelem prezentace DDM a také na sociálních sítích
DDM.
4. Zveřejňovat a uchovávat písemnosti a jiné projevy osobní povahy účastníka (např,
výrobky, výtvarné práce) za účelem prezentace Správce.
5. Pořizovat, zveřejňovat a uchovávat nahrávky (audiozáznam, videozáznam) související
s aktivitami Správce na internetových stránkách za účelem propagace aktivit a
Správce.
Souhlas poskytuji na období akce: _______________________________________________
Nebo pobytové akce DDM:
______________________________________________________
a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví.
Mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět, a to i u jednotlivých osobních údajů,
- požadovat informaci, jaké moje osobní údaje nebo osobní údaje mého dítěte
zpracováváte,
- požadovat po vás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u vás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce:
V______________________dne________________________podpis____________________
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Prohlášení zákonných zástupců:
Beru na vědomí že:
• cena poukazu musí být uhrazena do 11.6. 2020, jinak je přihláška neplatná,
• odhlásit dítě z akce je možné pouze v případě onemocnění, a to nejpozději do 2 dnů

před konáním akce /nutno předložit lékařské potvrzení/, z jiného důvodu nemůže být
částka vrácena,

• v případě poškození majetku DDM Jirkov nebo jiným subjektům mým dítětem,
uhradím majiteli vzniklou škodu

• provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu mobilního telefonu, většího obnosu
peněz, či jiných cenností účastníka,

• pobyt na příměstském táboře vyžaduje fyzickou zdatnost dětí – pěší turistika,
sportovní hry, soutěže aj.

• při porušení vnitřního řádu DDM může být účastník z tábora vyloučen.

V Jirkově dne: ……………………………….

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………..
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Informace pro rodiče
Termín: pondělí 20.7. – pátek 24.7. 2020
Nástup do Paraplíčka v 8.00 hodin
Odchod z Paraplíčka v 16.00 hodin

V případě nutnosti volejte na tel. číslo: 603 160 614 hl. vedoucí Kamila Lišková
Cena 1 700,- Kč obsahuje: obědy, svačiny, vstupy, jízdné, dozor kvalifikovaných pedagogů

Informace o přesném programu PT budete informováni emailem do 30.6.2020.
V pondělí 20.7. 2020 je nutné, aby se rodiče dostavili s účastníkem tábora do DDM osobně,
nezapomeňte přinést průkaz pojištěnce a příp. léky, pokud je dítě potřebuje.

Poplatek je nutno zaplatit do 11.6. 2020 na účet 19-2082690277/0100 KB,
NEZAPOMEŇTE prosím do popisu příjemce uvést jméno a příjmení dítěte + přírodovědný

Doporučený seznam věcí na příměstský tábor:
•
•
•
•
•
•
•
•

sportovní oblečení
pokrývku hlavy (dle počasí)
batoh
přezůvky
láhev s pitím
kapesníky
pláštěnku (dle počasí)
příp. kapesné

Další možné požadavky obdržíte s programem.
Žádáme rodiče, aby nedávali dětem příliš cenné věci.
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