Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
tř. Osvobození 168, Otrokovice
Přihláška na příměstský tábor v termínu 20. 7. – 24. 7. 2020

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
1. Rezervace místa na příměstský tábor
Odevzdáním přihlášky účastník (za dítě zákonný zástupce) souhlasí s účastí na táboře zapojeném do
projektu Evropské unie OPZ „Letní příměstské tábory“ a zavazuje se uhradit stanovenou úplatu 900,- Kč.
Rezervaci místa na tábor provedeme pouze na základě odevzdané vyplněné přihlášky. Účastníci
nezařazení do projektu budou bráni jako náhradníci a cena tábora tak činí 1.300,- Kč.

Smlouva o poskytnutí služby pro rodiče – Letní příměstské tábory
NÁZEV TÁBORA……………Star Wars…………………………CENA

900,-

1.300,- Kč

2. Přijetí účastníka na příměstský tábor
Účastník bude přijat na základě rezervace místa, uhrazené úplaty, odevzdání monitorovacího listu od
jednoho z rodičů a potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů. Termín odevzdání je stanoven
nejpozději do 28.3.2020. Po tomto termínu budou v případě volných míst přijati náhradníci.

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………….
Rodné číslo:…………………………..Zdrav. pojišťovna:………..Státní občanství:………….
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon:

3. Způsob úhrady
Účastník s platnou rezervací 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 0706 a do zprávy pro příjemce doporučujeme uvést jméno
účastníka pro identifikaci platby. Po domluvě je možné platbu provést i hotově na pokladně DDM
(Otrokovice, tř. Osvobození 168). Nezaplacením úplaty a neodevzdáním stanovených dokumentů v daném
termínu se považuje za odstoupení od přihlášky.

ZŠ/MŠ:

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

Základní identifikace zákonného zástupce:

Jméno a příjmení matky:…………………………………………..Telefon:……………………
Jméno a příjmení otce:……………………………………………. Telefon:……………………
Jméno a příjmení jiného zákonného zástupce:………………………………………………..
Adresa pro doručování písemností a místo trvalého pobytu, liší-li se od adresy uvedené výše:

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

Půjde dítě po táboře samo domů:
Dítě je:

DOBRÝ PLAVEC

ANO

ANO

NE

NE – dítě si vyzvedneme
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.
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).

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

Datum:

Podpis zák. zástupce:…………………………….
Podpis ředitele DDM Sluníčko:………………….

NESTŘÍHAT

Telefonní kontakty po dobu tábora liší-li se od telefonu výše uvedeného:

4. 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. V případě zajištění náhradníka Vám bude vrácen
poplatek v plné výši tábora. V obou případech pouze na základě lékařského potvrzení).
- u účastníků, kteří onemocní v průběhu tábora, může být účast ukončena předčasně. 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.
6. 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.
V případě, že dítě přišlo do styku s infekčním onemocněním během posledních 14 dnů před nástupem na
tábor, je zákonný zástupce povinen organizaci informovat.
Zákonný zástupce má povinnost neprodleně nahlásit organizaci veškeré změny v poskytnutých údajích.
Datum:…………………………………… Podpis zák. zástupce:……………………………………………….

