Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA .TURNUS TÁBORA - HUTISKO 201…
termín

číslo
akce

CENA

Příjmení :

jméno :
státní
občanství

rodné číslo

zdravotní
pojišťovna

místo a adresa
trvalého pobytu
škola

třída

jméno + příjmení
zákonného zástupce
místo a adresa
trvalého pobytu
vaše
e-mailová
adresa

Telefony
na rodiče
s kým chce být Vaše dítě v oddíle

zde je prostor pro informace, které považujete za důležité pro pobyt dítěte na táboře (zvyklosti, problémy, dohlédnout na... aj.):

Velikost trička :
kde jste se o táboře dozvěděli (plakát-kde, internet, v tisku, ústně, v DDM, od kamaráda, od známých, byli jsme již loni, . . .)

Záloha se nevybírá!
Celou částku 4 000 Kč uhradím nejpozději měsíc po odevzdání závazné přihlášky převodem.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol!!!
na č. účtu: 107 - 9468660267 / 0100
V.S. obdržíte při odevzdání přihlášky v DDM.
SVÝM PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE POTVRZUJEME, ŽE SOUHLASÍME S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:
* uhrazení částky 4 000,- Kč nejpozději do měsíce po odevzdání přihlášky
* zaplacená cena bude vrácena pouze v případě onemocnění (potvrzení lékaře) nebo z vážných rodinných důvodů
* na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim
* podle příslušných předpisů Vám může na tábor přispět odborová organizace zaměstnavatele, či sociální odbor okresního úřadu.
- v případě platby z FKSP je nutná objednávka od zaměstnavatele. Pokud se dítě ze zdravotních důvodů nezúčastní, bude částka vrácena na účet
zaměstnavatele.
- v případě nedodržení termínu platby, bude Vaše místo poskytnuto dalšímu zájemci.

*

prosíme o vyplnění hůlkovým písmem a čitelně !!!

dne:

podpis
zákonného zástupce

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
(pobyt dítěte na táboře)
Tímto poskytuji Domu dětí a mládeže Kyjov, příspěvkové organizaci města Kyjova, coby správci osobních údajů
souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže stanovené účely:
Osobní údaj

Účel zpracování

Souhlas1

Fotografie dítěte
(pořizování, zveřejňování,
archivace)

Informování o aktivitách tábora, použití pro prezentaci
a propagaci činnosti DDM např. na nástěnkách, na webu, ANO NE
Facebooku, v tisku, v kronikách

Audio či videozáznam
dítěte

Informování o aktivitách tábora, použití pro prezentaci
a propagaci činnosti DDM např. na webových stránkách, ANO NE
Facebooku,

Osobní údaje uvedené na
přihlášce

Zpracování seznamu nezbytného pro administrativní
přípravu a organizaci tábora, pro výkon zdravotní péče, pro
informování o změnách vzniklých při organizaci a realizaci ANO NE
tábora (zasílání emailu, SMS zpráv, apod.)

Tento souhlas poskytuji po dobu účasti mého dítěte na letním táboře (Hutisko-Solanec).
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
dle
nařízení
Evropského
parlamentu
a
Rady
EU
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a
to na výše uvedenou dobu, případně do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas lze kdykoliv písemným sdělením odvolat,
tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a infomován/a o svých právech a povinnostech. Dále prohlašuji, že jsem byl/a
poučen/a o tom, že toto poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.
Dne :

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

------------------------------------------------------Podpis zákonného zástupce

1

zaškrtněte dle svého uvážení

