Závazná přihláška na příměstský tábor č.: 707
Název tábora: BARVY LÉTA

Termín: 14. 8. – 18. 8. 2017

Jméno a příjmení účastníka: ……..………………………………………………………………………
Národnost:……………………….………………Státní občanství:..………………………….…………
Datum narození:......................................Rodné číslo:……………………….Zdrav. poj.:………………
Adresa:……………………………………………………………………… PSČ………….….………..
Jméno a příjmení matky: ……..…………………………………… tel.: ………………………………..
Zaměstnavatel: ….……………………………………………………….…. …………………………...
Jméno a příjmení otce: ….……….……………………………… tel.:…………………………………..
Zaměstnavatel:…….………………………………………. ………………………….…………………
Jméno a příjmení jiného zákonného zástupce:………………………….………tel.:……………...…….
Zaměstnavatel: …….………………………………………. ……………………………………………
Jiný kontaktní telefon: ……………………………………………………………….…………………...
e – mail:………………….……………......................................................................................................
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace o táboře na e-mail.

Prohlášení zákonných zástupců:
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na pobyt na táboře
(uveďte možné zdravotní potíže, příp. léky, které dítě užívá):
……………………….…………………………………………………………….……..........................................
Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotního, sociálního znevýhodnění
………………………………………………………………………………………………………………………

Dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou a jeho zdravotní stav mu umožňuje tábor
absolvovat. Dítě bylo poučeno o chování, dodržování bezpečnostních zásad a nutnosti zvýšené
opatrnosti při jakékoliv činnosti. Souhlasíme s tím, že v případě ošetření dítěte lékařem, uhradíme
poplatek daný zákonem na základě příjmového dokladu při převzetí dítěte.
V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkající se zdravotního stavu dítěte, přebírají rizika s tímto
spojená zákonní zástupci dítěte.
Dítě je:

dobrý plavec

plavec

neplavec

Dítě bude chodit denně samo domů z DDM, střediska Trávníky po skončení programu v 16°° hod.
(zaškrtněte):
ANO

NE – dítě si vyzvedneme

Jména osob oprávněných k vyzvednutí dítěte ……………………………………………………….
Souhlasím s tím, že údaje z přihlášky budou použity pouze pro vnitřní potřebu DDM Sluníčko
Otrokovice.
Souhlasím s tím, že fotografie z tábora budou použity pro potřeby DDM (nástěnky, noviny, web…)
Podpis zákonných zástupců: ……………………………………........................................................
V ………………………………………………………………………dne …….…………................

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace
Tel.: 577 922 200,739 615 256 , e-mail: dolinova@ddmslunicko.cz, www.ddmslunicko.cz

v termínu 14. 8. – 18. 8. 2017
Děti se scházejí v 8,00 hod. přímo na DDM Sluníčko, středisko Trávníky a odtud v 16,00 hod. také
odcházejí domů (pokud není změna, kterou vám včas nahlásí vedoucí tábora).
Pro děti zajišťujeme jedno jídlo denně (oběd) + pitný režim, jinak si každé dítě nosí svačinu s sebou.
Všichni vedoucí již pracují s dětmi, žáky a mládeží a jsou odborně a morálně způsobilí.
O zdravotní stav účastníků se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Podmínkou účasti na táboře je ukončený minimálně 1. ročník ZŠ. Tábor je vhodný pro věkovou
kategorii 7-12 let. Tábor je limitován počtem míst a rozhoduje pořadí přihlášek. Místa na táboře
rezervujeme pouze na základě odevzdané závazné a řádně vyplněné přihlášky.
Cena tábora činí 1100,- Kč. Tuto částku uhraďte nejpozději do pátku 31. 3. 2017, a to na účet
35-4284510237/0100, kde je nutno uvést variabilní symbol 3240707, a do zprávy pro příjemce
uveďte jméno dítěte. Platbu hotově můžete provádět pouze po domluvě v pokladně DDM,
Tř. Osvobození 168, Otrokovice.
Pokud bude částka uhrazena do uvedeného data, bude Vaše dítě automaticky na tábor přijato.
V případě neuhrazení částky, automaticky rušíme Vaši rezervaci!
U účastníků, kteří onemocní v průběhu tábora, bude část účastnického poplatku vrácena (na základě
lékařského potvrzení) po skončení tábora a po odečtení nutných nákladů spojených s provozem tábora.
V případě neúčasti na táboře a zajištění náhrady Vám bude účastnický poplatek vrácen celý.
Pokud náhradu nezajistíte, bude vrácen poplatek do 31. 3. 2017 celý, v pozdějším termínu budou
odečteny nutné náklady spojené s provozem tábora.
U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucích, nebo budou ohrožovat zdraví a
bezpečnost svou i ostatních účastníků tábora, může hlavní vedoucí tábora rozhodnout o ukončení
účasti před koncem tábora. V takovém případě účastnický poplatek propadá. Nezapomeňte,
prosím,
Vašeho syna/dceru o této podmínce informovat!!!
DDM Sluníčko Otrokovice nezodpovídá za cenné věci a za vyšší finanční částky.
Seznam věcí, které si děti nosí s sebou (v batůžku na záda):
- pláštěnka
- přezůvky (mohou si je nechat
po celý týden na DDM)
- pokrývka hlavy – nutná !!!,
- sluneční brýle + opalovací krém
- svačina
- pití v dobře uzavíratelné lahvi

kapesníky (nejlépe papírové)
průkazka zdravotní pojišťovny
(kopie)
na výlety dle uvážení rodičů malé
kapesné
sportovní oblečení a obutí dle
počasí

Ostatní věci upřesní vedoucí tábora podle programu vždy na začátku tábora, popřípadě hromadně na
Vámi uvedený e-mail.
Hlavní vedoucí tábora: Bc. Jana Bárová, 739 075 711, e-mail: barova@ddmslunicko.cz
………………….. ………………………………………………………………………………………
Zde odstřihněte a společně s přihláškou odevzdejte na DDM Sluníčko

Souhlasíme s tím, že v případě ošetření našeho dítěte lékařem, uhradíme poplatek daný zákonem na základě příjmového dokladu při převzetí
dítěte.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti svého dítěte na příměstském táboře a vnitřním řádem DDM a souhlasíme s nimi.
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice má vydán Vnitřní řád DDM, vnitřní předpis Bezpečnost a ochrana zdraví při zájmovém vzdělávání.
S Vnitřním řádem i pokyny BOZ a PO jsou seznámeni všichni účastníci zájmového vzdělávání i zaměstnanci DDM.
Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s nimi mohou seznámit v DDM na informačních nástěnkách, všech střediscích a ředitelně DDM.

Jméno, příjmení účastníka …………………………………………………………………………….
V……………………………………………dne…………………………………………….…...2017
Podpis zákonných zástupců………………………………....................................................................

