Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace
Rybářská víkendovka
Termín: 6. – 8. 10. 2017
v pátek 6.10. 2017 přímo na Táborové základně Štěrkoviště v Otrokovicích v 16:00 hod.
v neděli 8.10. 2017 převzetí dětí rodiči nebo zákonným zástupcem
na Táborové základně Štěrkoviště v Otrokovicích v 10:00 hodin
Ubytování: zděná budova – čtyřlůžkové pokoje
Stravování: páteční večeře až nedělní snídaně, pitný režim
Cena:
550,- Kč nutno zaplatit na účet do 3. 10. 2017 – PAMATUJTE, ŽE V TENTO DEN MUSÍ
BÝT ČÁSTKA JIŽ PŘIPSANÁ NA ÚČTU!
Číslo účtu - 35-4284510237/0100, nutno uvést variabilní symbol 324500
a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Závaznou přihlášku odevzdejte, prosím, co nejdříve –nejlépe do 29. 9. 2017
Nezapomeňte: přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pohodlné sportovní oblečení dle počasí, kartičku
pojišťovny (stačí kopie), pyžamo na spaní, pláštěnku, gumáky, lahev na pití, pokrývku hlavy,
rybářskou výbavu!!
Telefon: 739 075 716 , 737 318 875, e-mail: dolezalova@ddmslunicko.cz, vedoucí: Eva Doležalová
----------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – Rybářská víkendovka
Přihlašuji své dítě na Rybářskou víkendovku v termínu 6. – 8. 10. 2017
Sraz:
Konec:

Jméno a příjmení účastníka:……………………………………………………………………………………………...
Národnost: ……………………………………………………Státní občanství: ………………………………………..
Datum narození: ..................................... Rodné číslo:……………………………Zdrav. poj.: …………….……………
Adresa:……………………………….………………………………………………………PSČ:…………….…………
Jméno a příjmení matky:…………………………………………………………………………………………………...
Mobil:……………………………….............
Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………………………………..
Mobil:………………………………………
Jiný kontaktní telefon: ……………………………………………………………………………………………………
Prohlášení zákonných zástupců:
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na pobyt na akci (uveďte
možné zdravotní potíže, příp. léky, které dítě užívá):
……………………….…………………………………………………………….…….....................................................
Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotního, sociálního znevýhodnění, které by mohly mít vliv na pobyt
na akci:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou a jeho zdravotní stav mu umožňuje akci absolvovat. Dítě bylo
poučeno
o chování, dodržování bezpečnostních zásad a nutnosti zvýšené opatrnosti při jakékoliv činnosti.
V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkající se zdravotního stavu dítěte, přebírají rizika s tímto spojená zákonní
zástupci dítěte.
Po skončení akce může jít dítě samo domů: 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 akce budou použity pro potřeby DDM (nástěnky, noviny, web…).
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti svého dítěte na akci a vnitřním řádem DDM
a souhlasíme s nimi.
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice má vydán Vnitřní řád DDM i 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.
Podpis zákonných zástupců:
…………………………………….....................................................................................................................................
V ……………………………………………………………………..……………dne …….……..……...................2017

Podmínky účasti na Rybářské víkendovce
Místo: Táborová základna DDM Sluníčko, Štěrkoviště Otrokovice
Termín: 6. – 8. 10. 2017
Základna se nachází v okrajové části města Otrokovice u vodní nádrže Štěrkoviště.
Děti budou ubytovány ve čtyřlůžkových pokojích ve zděné budově.
Sociální zařízení a sprchy jsou společné. Stravování je zajištěno 5x denně + pitný režim.
Sraz účastníků je v pátek 6.10. 2017 v 16:00 hodin, přímo na Táborové základně Štěrkoviště
v Otrokovicích.
Všichni vedoucí jsou lidé pracující s dětmi a mládeží, jsou odborně a morálně způsobilí.
O zdravotní stav dětí se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Cena pobytu činí 550,- Kč.
Tuto částku uhraďte nejpozději do 3. 10. 2017– podmínky k platbě viz přihláška
Závaznou přihlášku odevzdejte nejlépe do 29.9. 2017
U účastníků, kteří onemocní v průběhu víkendovky, může být pobyt ukončen před koncem víkendovky.
Rozhodnutí je v kompetenci hlavního vedoucího víkendovky a zdravotníka. Část účastnického poplatku
víkendovky bude vrácena po odečtení nutných nákladů spojených s provozem víkendovky.
V případě neúčasti dítěte a zajištění náhrady vám bude účastnický poplatek vrácen celý. Pokud náhradu
nezajistíte, bude vrácen poplatek po odečtení ceny nákladů spojených s provozem víkendovky.
U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucího, nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost
svou i ostatních účastníků víkendovky, může hlavní vedoucí víkendovky rozhodnout o ukončení účasti
před koncem víkendovky. V takovém případě účastnický poplatek propadá. Nezapomeňte, prosím, děti
o této podmínce informovat!!!
DDM Sluníčko Otrokovice nezodpovídá za cenné věci, které nepatří do povinné a doporučené výbavy
(např. mobilní telefon, notebook,mp3,mp4, hodinky, fotoaparát, kamera,…) a za vyšší finanční částky.
Při nástupu účastníka na víkendovou akci vyžadujeme průkaz pojištěnce (stačí kopie). Bez tohoto
dokladu nemůže být Váš syn/dcera na víkendovou akci přijat/a.
Hlavní vedoucí víkendovky: Eva Doležalová, tel. 739 075 716, 737 318 875, dolezalova@ddmslunicko.cz
Adresa místa víkendového pobytu: Táborová základna Štěrkoviště DDM Sluníčko, Otrokovice 765 02
…………………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 akci a vnitřním řádem DDM a souhlasíme s
nimi.
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice má vydán Vnitřní řád DDM i 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 Otrokovicích dne………………………...2017
Podpis zákonných zástupců……………………………….............................................................................................

