Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, tř. Osvobození 168, Otrokovice
Přihláška na pobytový tábor v termínu 4. 7. – 11. 7. 2020
NÁZEV TÁBORA

Rybářský víceboj

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA POBYTOVÉHO TÁBORA
1. Rezervace na pobytový tábor

CENA 4.000,- Kč

Odevzdáním přihlášky účastník (za dítě zákonný zástupce) souhlasí s účastí na uvedeném táboře a
zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. Rezervaci místa na tábor provedeme pouze na základě
odevzdané vyplněné přihlášky.

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………
Rodné číslo:

Zdrav. pojišťovna:

Státní občanství:……………

2. Přijetí účastníka na pobytový tábor
Účastník bude přijat na základě rezervace místa a uhrazené úplaty. Termín odevzdání je stanoven
nejpozději do 28.3.2020. Po tomto termínu budou v případě volných míst přijati náhradníci.

Místo trvalého pobytu:
Kontaktní telefon:

ZŠ:

3. Způsob úhrady

Prosíme, sdělte nám údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích a sociálním
znevýhodnění, které by mohly ovlivnit účast na pobytovém táboře:

Přihlášený účastník na tábor je povinen uhradit stanovenou úplatu nejpozději do 28. 3. 2020 .
Úhradu je možno provést bezhotovostně na běžný účet a to na číslo účtu:
35-4284510237/0100. Je nutné uvést Variabilní symbol tábora 324 0901 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.

Základní identifikace zákonného zástupce:
Jméno a příjmení matky:

Telefon:

Jméno a příjmení otce

Telefon:

4. Překážky na straně účastníka

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:

ANO

ANO

NE

NE – dítě si vyzvedneme

Velikost trička: ………………………………………………………………………………………
Dítě je:
DOBRÝ PLAVEC
PLAVEC
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

NESTŘÍHAT

e-mail:………………………………………………………………………………………………

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
30 % z celkové ceny tábora
- 13 - 7 dnů před nástupem na tábor
50 % z celkové ceny tábora
- 6 – 1 den před nástupem na tábor
80 % z celkové ceny tábora
(v případě odhlášení ze zdravotních důvodů 6 – 1 den před nástupem na tábor Vám bude vrácen
účastnický poplatek ve výši 50% z celkové ceny tábora. V případě zajištění náhradníka Vám bude vrácen
poplatek v plné výši tábora. V obou případech pouze na základě lékařského potvrzení.)
- v den odjezdu = 100 % částky 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. Poměrná část úplaty
bude vrácena po ukončení a vyúčtování tábora.

5. 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.

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).
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s právy a povinnostmi k pobytovým táborům 2020 a souhlasíme
s nimi.

6. Další upozornění

Souhlasím s pořizováním a zveřejněním obrazového a zvukového záznamu z tábora pro
účely propagace DDM Sluníčko Otrokovice
ANO
NE

Datum:……………………………………

Datum:

Podpis zák. zástupce:

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. DDM Sluníčko nezodpovídá za cenné věci a za vyšší finanční
částky.
Potvrzení o bezinfekčnosti bude předáno zákonným zástupcům k podpisu v den nástupu na tábor.
Lékařské potvrzení odevzdejte nejpozději do 26. 6. 2020.

Podpis zák. zástupce:………………………………

Kontakt na vedoucího tábora: dolezalova@ddmslunicko.cz, tel. 739 075 716

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, tř. Osvobození 168,
Otrokovice
Informace o pobytovém táboře – Rybářský víceboj
v termínu 4. 7. – 11. 7. 2020
Netradiční rybářský tábor plný rybolovu, zážitků a spojení s přírodou
pro účastníky od 8 do 14 let.
Podmínkou účasti na táboře je platný rybářský lístek!
Povolenka k lovu ryb v dané lokalitě je v ceně tábora.
Tábor se nachází v rekreačním areálu Štěrkoviště na táborové základně DDM
Sluníčko. Děti budou ubytovány ve čtyřlůžkových pokojích, sociální zařízení a
sprchy jsou společné. Stravování je zajištěno 5x denně + pitný režim. Možnost
koupání v přírodní nádrži Štěrkoviště.
Sraz účastníků je v sobotu 4. 7. 2020 ve 14:00 hodin na Táborové základně.
Doprava na základnu je individuální.
Odjezd v sobotu 11. 7. 2020 od 10:30 do 11:00 hodin – odvoz dětí rodiči
Všichni vedoucí již pracují s dětmi, žáky a mládeží a jsou odborně a morálně
způsobilí. O zdravotní stav účastníků se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Tábor je limitován počtem míst a rozhoduje pořadí přihlášek.
Přihlášený účastník na tábor je povinen uhradit stanovenou úplatu nejpozději
do 28. 3. 2020. Úhradu je možno provést bezhotovostně na běžný účet a to
na číslo účtu: 35-4284510237/0100. Je nutné uvést variabilní symbol tábora
324 0901 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.
Lékařské potvrzení odevzdejte nejpozději do 26. 6. 2020
Při nástupu na tábor vyžadujeme průkaz pojištěnce (stačí kopie). Bez tohoto
dokladu nemůže být Váš syn/dcera na tábor přijat/a. Potvrzení o
bezinfekčnosti bude předáno zákonným zástupcům k podpisu v den nástupu
na tábor.

SPACÁK + KARIMATKA (NA PŘESPÁNÍ VENKU)
TRIČKA
OBLEČENÍ NA SPANÍ
TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA
KALHOTY, KRAŤASY
SPODNÍ PRÁDLO NA KAŽDÝ DEN
PLAVKY
PONOŽKY (I TEPLÉ)
KAPESNÍKY
PLÁŠTĚNKA (RYBÁŘI CHYTAJÍ I V DEŠTI)
TENISKY (PEVNÉ BOTY)
SANDÁLY
GUMÁKY !
BOTY DO VODY
PŘEZŮVKY
SÁČEK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO
RUČNÍKY
VĚCI OSOBNÍ HYGIENY (KARTÁČEK, PASTA, KELÍMEK, MÝDLO,
ŠAMPON, KRÉM NA OPALOVÁNÍ, HŘEBEN)
REPELENT PROTI HMYZU – NE AEROSOL !!!
BATERKA (ČELOVKA)
LÁHEV NA VODU
POKRÝVKA HLAVY (KŠILTOVKA, ŠÁTEK)
BATŮŽEK NA VÝLET
ZÁPISNÍK, TUŽKY, PASTELKY
DROBNÉ SPOLEČENSKÉ HRY
NÁSTRAHY A NÁVNADY NA RYBY
RYBÁŘSKÁ VÝSTROJ
Všechny věci dětem podepište. Zvolte zavazadlo přiměřené velikosti (děti
s ním budou manipulovat samy). Nedávejte jim věci nové a zbytečné.
Kapesné zvolte přiměřeně dle vašeho uvážení, přihlédněte k věku dítěte.
Ostatní věcí upřesní vedoucí podle programu vždy na začátku tábora,
popřípadě na Vámi uvedený e-mail.
Cenné věci ať děti nechají doma. Za jejich ztrátu DDM Sluníčko
nezodpovídá.
Kontakt na hlavního vedoucího tábora:
Eva Doležalová, e-mail: dolezalova@ddmslunicko.cz, tel :739 075 716

