Dům dětí a mládeže, Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVÝ TÁBOR HUTISKO - SOLANEC 201… ….…….. TURNUS
Číslo
akce:

Termín tábora:

Cena:

4000,-Kč
včetně trička

Příjmení žáka:

Jméno žáka:
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

Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité pro pobyt dítěte na táboře (zvyklosti, problémy, dohlédnout na… aj.):
Pokusíme se vám vyjít vstříc. V případě potřeby si vyhrazujeme právo změny.

S přihláškou vybíráme hotově
zálohu 1000,- Kč.

HOTOVĚ
v DDM

Velikost trička:

(je v ceně)

faktura bude vystavena na základě
objednávky od přispívající organizace

X

FAKTUROU

X

Zbylou částku 3000,- Kč uhraďte nejpozději do 30. 4.
2018 převodem na účet DDM pod přiděleným VS.

PŘEVODEM

X 107 - 9468660267 / 0100

pouze celou
částku

na č. účtu:

SVÝM PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:
* zálohou 1000,- Kč
* zaplacená cena bude vrácena pouze v případě onemocnění (potvrzení lékaře) nebo z vážných rodinných důvodů
* shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. Je s nimi nakládáno
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány
* osobní údaje v této přihlášce jsou požadovány dle Vyhlášky 389/2006 Sb. o vedení dokumentace škol a školských
zařízení a školních matrik a o předávání údajů a dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
* rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti DDM např. v kronikách, tisku, na internetu atp.
* na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim
* podle příslušných předpisů Vám může na tábor přispět odborová org., zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu.

Storno:
Neúčast podložená lékařským potvrzením – storno 300,- Kč.
Neúčast na vlastní žádost nejpozději měsíc před dnem odjezdu - 50% z celkové ceny tábora. V době kratší než jeden
měsíc před dnem odjezdu - 100%.
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

