Závazná přihláška na

Příměstský tábor – Indiánské léto v Zákoutí
Provozovatele
Vilma Chmelařová, Chata v Zákoutí, Harrachov IČO 72797673
Jméno:................................................................. Příjmení:....................................................................
Bydliště: ….............................................................................................................................................
….........................................................................................................psč: …........................................
V termínu: PONDĚLÍ 31.7. - PÁTEK 4.8.2017 - od 9:00 do 17.00 hodin.
Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo tyto závažnější nemoci, má zdravotní omezení, omezení stravy či jiné požadavky: ANO – NE /Nehodící se škrtněte./
V případě označení ANO, prosím uveďte jaké:…………………………………............……………
….……………………………………………………………………………….............……………
…............................................................................................................................................................
Upozorňuji u svého dítěte na:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení rodičů, zákonného zástupce a vztah k dítěti:
1. ......................................................................................... vztah: .....................................................
2........................................................................................... vztah: ….................................................
Telefonní a písemné spojení na 2 odpovědné osoby po dobu pobytu dítěte v táboře:
........................ tel.:............................................... e-mail:..................................................................
........................ tel.:................................................ e-mail:..................................................................
Prohlašuji, že dítě má sjednáno pojištění:(Pojištění odpovědnosti z běžného života, Úrazové pojištění, Životní pojištění)
Typ pojištění:
…....................................................................................

pojišťovna: .........................................

….....................................................................................

pojišťovna: .........................................

…....................................................................................

pojišťovna: …....................................

V….............................................................................

Dne: ….......................................................................

Podpis rodičů či zákonných zástupců: …............................................. , ….........................................................

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami
účasti:
a) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 10.7.2017
b) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti či bankovním převodem
č.ú 670100 - 2202785087 / 6210.
c) Výše zálohy 700,- Kč na účastníka je splatná do 20.7.2017. Storno zálohy ve výši 75% do
30.7.2017 bude uhrazen v hotovosti v osobně dojednaném termínu provozovatelem akce.
d) Doplatek částky 1000,- je splatný do 31.7.2017. Storno poplatek z plné uhrazené částky
75% do 10.8.2017 bude uhrazen v hotovosti v osobně dojednaném termínu provozovatelem
akce. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel
či sociální odbor okresního úřadu.
e) Na účastníky tábora se vztahuje schválený denní režim a řád ve smyslu znění zákonů: Zákon
č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
f)

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

g) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
h) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora.

