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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MONDI 2020
Název tábora:

Letní tábor MONDI 2020

Termín konání:

24. 8. - 28. 8. 2020

•
•

Účastníci jsou přijímáni dle §29, odst.1 zákona 561/2004 Sb.
DDM Štětí pracuje s osobními údaji na přihlášce dle zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

jméno a příjmení dítěte:

datum narození:

trvalé bydliště dítěte:

rodné číslo:

zdravotní pojišťovna dítěte

dítě je:

škola:

státní občanství:

plavec

-

neplavec

třída:
jméno a příjmení matky:

telefonní číslo:

jméno a příjmení otce:

telefonní číslo:

e-mail zákonného zástupce – matky:

e-mail zákonného zástupce otce:

dítě bude odcházet z tábora:
samo - v doprovodu
telefonní číslo doprovázející osoby:
jméno doprovázející osoby:
informace o dítěti - alergie, léky, omezení, podpůrné prostředky, další důležitá sdělení… :
K přihlášce přiložte kopii průkazu ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY , POSUDEK o zdravotní způsobilosti a souhlas
s GDPR. Prohlášení o bezinfekčnosti s datem 24. 8. 2020 odevzdáte první den tábora.
Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo všech aktivit uvedených v programu tábora:

ANO

NE

při táborových činnostech se mohlo pohybovat i ve skupince bez přímého dohledu pedagoga:

ANO

NE

Souhlasím se smluvní pokutou 1.500,-Kč/den v případě, že dítě neomluvím nejpozději hodinu před plánovaným odjezdem
na tel. čísle: 733 354 850 (Pištorová). Neúčast bude omluvena pouze ze zdravotních důvodů a doložena lékařskou
zprávou.
Pobytové a příměstské tábory se řídí vnitřním řádem DDM Štětí – při závažném porušení vnitřního řádu může vést k
vyloučení dítěte z tábora.
Přihlášku spolu s lékařským posudkem, kopií průkazu zdravotní pojišťovny a podepsaným GDPR odevzdejte
(pohromadě v deskách) buď v infocentru Mondi, na recepci, nebo pošlete na e-mail kristyna.deutschova@seznam.cz
nejpozději do 18. července 2020.

Já …………………………………………………………………………………………………… (zákonný zástupce dítěte), dávám výslovný souhlas ke
zpracování výše uvedených osobních údajů mého dítěte: ………………………………………………………………………………….(jméno a
příjmení dítěte), dávám souhlas k fotografování a natáčení mého dítěte na tomto letním táboře a následné využití pro
propagační účel DDM a MONDI (zveřejnění fotografií a videozáznamů z letního tábora k propagaci DDM Štětí a Mondi,
jeho činnosti na web. stránkách a facebookovém profilu DDM, v místním tisku a regionálním tv vysílání, a propagačních
plochách DDM Štětí a Mondi.
datum a podpis rodičů:

