PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
tř. Osvobození 168, Otrokovice
Přihláška na příměstský tábor v termínu 8. 7. – 12. 7. 2019

1. Přihlášení na příměstský tábor
Odevzdáním přihlášky účastník (za dítě zákonný zástupce) souhlasí s účastí na uvedeném táboře a
zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. Přihláška účastníka musí být doručena do DDM ve stanoveném
termínu tj. nejpozději do 29.3.2019.
Rezervaci místa na táboře provedeme pouze na základě vyplněné a odevzdané přihlášky.

Smlouva o poskytnutí služby pro rodiče – Letní příměstské tábory
NÁZEV TÁBORA

HRY NARUBY

CENA

Kč

1.100,-

2. Způsob úhrady
Přihlášený účastník na tábor je povinen uhradit stanovenou úplatu nejpozději do 29.3.2019 . Úhradu je
možno provést bezhotovostně na běžný účet a to na číslo účtu:
35-4284510237/0100. Je nutné uvést variabilní symbol tábora 324 0701 a do zprávy pro příjemce
doporučujeme uvést jméno účastníka pro identifikaci vaší platby. Po domluvě je možné platbu
provést i hotově na pokladně DDM (Otrokovice, tř. Osvobození 168.). Nezaplacením této úplaty ve
stanoveném termínu se považuje za odstoupení od přihlášky. Účastník bude o této skutečnosti
informován prostřednictvím emailové korespondence nebo telefonicky.

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Zdrav. pojišťovna:

Státní občanství:

Místo trvalého pobytu:
Kontaktní telefon:
ZŠ/MŠ:
Prosíme, sdělte nám údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích a sociálním
znevýhodnění, které by mohly ovlivnit účast na příměstském táboře.

3. Překážky na straně účastníka
V případě zrušení účasti na táboře je zákonný zástupce povinen uhradit storno poplatek. Výše storno
poplatků je stanovena takto:
- v době delší než 30 dnů před nástupem na tábor
- 200,- Kč z celkové ceny tábora
- 29 - 14 dnů před nástupem na tábor
50%
z celkové ceny tábora
- 13 - 7 dnů před nástupem na tábor
70%
z celkové ceny tábora
- 6 – 1 den před nástupem na tábor
100% z celkové ceny tábora
(v případě odhlášení ze zdravotních důvodů v termínu 6 – 1 den před nástupem na
tábor Vám bude vrácen účastnický poplatek ve výši 50% z celkové ceny tábora na
základě lékařského potvrzení a v případě zajištění náhradníka Vám bude vrácen
poplatek v plné výši tábora.)
u účastníků, kteří onemocní v průběhu tábora, může být tábor ukončen před koncem tábora.
Rozhodnutí je v kompetenci hlavního vedoucího tábora a zdravotníka po konzultaci s lékařem. Část
účastnického poplatku bude vrácena na základě prokazatelně ušetřených nákladů účastníka.

Základní identifikace zákonného zástupce:
Jméno a příjmení matky:

Telefon:

Jméno a příjmení otce

Telefon:

Jméno a příjmení jiného zákonného zástupce:
Telefonní kontakty po dobu tábora liší-li se od telefonu výše uvedeného :
Adresa pro doručování písemností a místo trvalého pobytu, liší-li se od adresy uvedené výše

Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace o táboře na e-mail.

Půjde dítě po táboře samo domů:
oprávněných k vyzvednutí dítěte:
Dítě je:

ANO

DOBRÝ PLAVEC

NE – dítě si vyzvedneme
PLAVEC

ANO

NE

Jména osob
NEPLAVEC

POTVRZENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Souhlasíme s tím, že v případě ošetření dítěte lékařem, uhradíme poplatek daný zákonem na základě
příjmového dokladu při převzetí dítěte.
Potvrzuji, že dítě bylo poučeno o chování, dodržování bezpečnostních zásad a nutnosti zvýšené
opatrnosti při jakékoliv činnosti.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Zákonní zástupci nezletilých dětí berou na vědomí, že se mohou seznámit s Vnitřním řádem a ŠVP,
které obsahují ustanovení podle § 30 Školského zákona. Vnitřní řád a ŠVP je uložen k nahlédnutí
v ředitelně DDM Sluníčko. Osobní údaje v přihlášce jsou požadovány v souladu s § 28 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., Školský zákon a jsou vedeny ve školní matrice DDM Sluníčko Otrokovice.
DDM Sluníčko pracuje s uvedenými daty dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně osobních údajů a § 28, odst. 4, zákona č. 561/2004 (Školský zákon).
Datum:

Podpis zák. zástupce:

NESTŘÍHAT

e-mail:

4. Překážky na straně DDM
DDM si vyhrazuje právo stanovit minimální počet účastníků na táboře. Pokud tento počet nebude do
stanoveného termínu naplněn, vyhrazuje si pořadatel právo tábor zrušit. O této skutečnosti bude
účastník informován prostřednictvím emailové korespondence nebo telefonicky. V tomto případě bude
účastníkovi vrácena uhrazená úplata. Tábor může být zrušen i po termínu platby a to z těchto důvodů:
- z důvodu odhlášení většího počtu účastníků
- vedoucí tábora nemůže dále tento tábor ze zdravotních důvodů či jiných závažných
důvodů uskutečnit a nelze zajistit jiného kvalifikovaného pracovníka.
5. Další upozornění
U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucích nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost
svou i ostatních účastníků tábora, může vedoucí tábora rozhodnout o ukončení účasti na táboře.
V takovém případě se úplata nevrací.
Zákonný zástupce dítěte je povinen informovat organizaci, že dítě nepřišlo do styku s infekčním
onemocněním 14 dní před nástupem na tábor a před nástupem na tábor nejeví akutní známky
onemocnění.
Lékařské potvrzení, monitorovací list a potvrzení o postavení na trhu práce odevzdejte
nejpozději do 29. 3. 2019.
Datum:……………………………………

Podpis zák. zástupce:………………………………..

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
tř. Osvobození 168, Otrokovice
Informace o příměstském táboře v termínu 8. 7. – 12. 7. 2019
Tábor je všeobecně zaměřený s větším důrazem na sportovní aktivity. Náplní jsou
činnosti v prostorách DDM Sluníčko, sportování v tělocvičně nebo v přírodě, výlety,
kreativní tvoření, soutěže, pohybové a vědomostní hry a další aktivity. Program bude
přizpůsoben počasí a věku účastníků.

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ SI DĚTI NOSÍ S SEBOU (V BATŮŽKU)
Pláštěnka
Přezůvky (mohou si je nechat po celý týden v šatně na CVČ)
Malý zápisník
Psací potřeby

O činnosti na následující den budou děti informovány před odchodem domů.

Pokrývka hlavy – nutná !!!

Děti se účastní programu od 8,00 do 16,00 hodin přímo na DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Centrum volného času Baťov, tř. Spojenců 569.

Sluneční brýle + opalovací krém

Vzhledem k programu – výletům, může být doba zahájení a ukončení pohyblivá,
místem srazu a rozchodu může být např. vlakové nádraží - dáme vědět vždy
dostatečně dopředu.
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.
Při nástupu na tábor vyžadujeme průkaz pojištěnce (stačí kopie). Bez tohoto dokladu
nemůže být Váš syn/dcera na tábor přijat/a.
O zdravotní stav účastníků se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Podmínkou účasti na táboře je ukončený minimálně 1. ročník ZŠ. (Netýká
se příměstského tábora pro předškolní děti ve věku 5 – 6 let.)

Svačina
Pití v dobře uzavíratelné lahvi
Kapesníky (nejlépe papírové)
Průkazka zdravotní pojišťovny (kopie)
Kapesné na výlety dle uvážení rodičů
Sportovní oblečení a obutí dle počasí
Ostatní věcí upřesní vedoucí podle programu vždy na začátku tábora, popřípadě na
Vámi uvedený e-mail.
DDM nezodpovídá za cenné věci a vyšší finanční částky.

Lékařské potvrzení, monitorovací list a potvrzení o postavení na trhu práce
odevzdejte nejpozději do 29. 3. 2019.
Úhradu je možno provést bezhotovostně na běžný účet a to na číslo účtu:
35-4284510237/0100. Je nutné uvést Variabilní symbol tábora 324 0701 a do
zprávy pro příjemce doporučujeme uvést jméno účastníka pro identifikaci vaší
platby. Po domluvě je možné platbu provést i hotově na pokladně DDM
(Otrokovice, tř. Osvobození 168).

Hlavní vedoucí tábora:
Mgr. Hana Koželuhová,
e-mail : kozeluhova@ddmslunicko.cz,
tel.: 734 235 964, 777 162 687

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DITĚTE K ÚČASTI NA
ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Vyplňte prosím čitelně.

Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajících posudek:

3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé s omezením*)**) …………………………………………….
B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

ANO - NE

b) je proti nákaze imunní (typ/druh):

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
d) je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):

IČO:

f) zvláštnosti (dieta, alergeny aj.)

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky
posuzovaného dítěte:
2.

Účel vydání posudku:

Účast dítěte na zotavovací akci: letní příměstský/pobytový tábor DDM
Sluníčko

Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení
podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho
přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem
zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá
odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla
posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další
příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
...........................................
Podpis oprávněné osoby

.........................................
Datum vydání posudku:

.......................................................
Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotních služeb

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka táborů Domu dětí a mládeže
Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení účastníka:
Název tábora:
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
příspěvková organizace (dále jen DDM Sluníčko) v souvislosti se zajištěním mé
dobrovolné účasti na táborech, zpracovával mé osobní údaje, případně údaje mého
syna/dcery pro následující účely:
1. Pořizování a následné zveřejnění fotografií – nástěnky DDM za účelem
prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na
táboře a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení tábora.
2. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových
záznamů – tisk a média za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů.
Souhlas na celou dobu účasti na táboře a současně souhlasím s dalším uchováním
po dobu 10 let od skončení tábora.

zpracovateli osobních údajů a zodpovídají za dobu uchování převzatých osobních
údajů a jejich řádnou likvidaci v řádném termínu.
9. Pořizování a následné zveřejnění fotografií – neoficiální internetové stránky
a neoficiální profil na sociálních sítích, určené pro tábory DDM Sluníčko.
Fotografie budou uchovány po dobu 10 let od skončení tábora. Osobní údaje takto
zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem
osobám, které navštíví neoficiální internetové stránky tábora (www.rajce.idnes.cz)
či neoficiální profil na sociálních sítích určený pro tábory DDM Sluníčko (zde
napište název profilu na sociální síti – v případě, že neexistuje, neuvádějte nic).
DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených
zveřejněných osobních údajů dalšími osobami.
Osobní údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci s výjimkou
bodu 8. a zřizovateli DDM. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další
zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo
správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

3. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových
záznamů – oficiální internetové stránky DDM Sluníčko za účelem prezentace
činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na táboře a
současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení tábora.

Při zpracování osobních údajů v DDM Sluníčko nedochází
k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony
či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů
zákonných zástupců a žáků.

4. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových
záznamů – oficiální sociální sítě DDM Sluníčko za účelem prezentace činnosti a
propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu tábora a současně souhlasím
s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení tábora.

POUČENÍ:
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením, předaným ředitelce organizace
nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů.
b) Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho dítěte
c) Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní
údaje zpracované v DDM Sluníčko jsou nepřesné)
d) Požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování
e) Podat stížnost u dozorového orgánu
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvkové organizaci,
uplatňujte písemně u ředitelky DDM Sluníčko nebo cestou pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Nedohodnou-li se rodiče, který z nich dítě při právním jednání zastoupí, rozhodne
soud na návrh rodiče, který z rodičů bude za dítě právně jednat a jakým způsobem (§
892 NOZ ).

5. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových
záznamů – kroniky, fotoknihy a výroční zprávy za účelem prezentace činnosti a
propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na táboře a současně
souhlasím s jejich dalším uchováním od skončení tábora.
6. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových
záznamů – výstavy za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas
uděluji na celou dobu účasti na táboře a současně souhlasím s dalším uchováním po
dobu 10 let od skončení tábora.
7. Zveřejněním jména a příjmení na internetu (sociální sítě a internetové
stránky DDM Sluníčka) za účelem prezentace činnosti a úspěchů. Souhlas
uděluji na celou dobu účasti na táboře a současně souhlasím s dalším uchováním po
dobu 10 let od skončení tábora.
8. Předání osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště při
organizaci a zajišťování pobytu a dopravy na táboře.
Souhlas uděluji na celou dobu účasti na táboře. Osobní údaje takto zpracovávané
mohou být předávány dopravcům nebo ubytovatelům, kteří se tímto současně stávají

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mého
syna/dcery pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji:

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 5. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 6. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 7. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 8. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 9. výše

Jméno, příjmení a datum narození účastníka tábora, jehož/jejíž osobní údaje bude DDM
zpracovávat
Podpis účastníka tábora (v případě nezletilého účastníka podpis zákonného zástupce)
V

Dne

 V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.

Poučení:
Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a
případně zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu Letní
příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice, č. OPZ/2.3/047/0009688, ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými
osobami v této přihlášce a jejích přílohách.
Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v
projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu
10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna
následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání
přeplatku dotace zpět poskytovateli).
Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny
projektu, ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování
skutečností, že podpořené osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož
důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje,
nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká
práva na opravu chybných údajů.
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy
Evropské unie a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně
zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích
správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou
údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných
provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních
předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako
například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
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