PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TÝDEN DESKOVÝCH HER
Závazně přihlašuji své dítě .............................................................................
narozené dne: .................................... rodné číslo: .......................................
bydliště: ......................................................................................................
zdravotní pojišťovna: ................. telefony rodičů:...........................................
e-mailová adresa na rodiče: ...........................................................................
na příměstský dětský letní tábor „TÝDEN DESKOVÝCH HER“, který se bude konat
v prostorách Domu dětí a mládeže v termínu 15. – 19. srpna 2016. Podpisem
přihlášky beru na vědomí, že tábor je na celý týden a nelze tak přihlásit dítě na
jednotlivé dny. Zavazuji se uhradit poplatek ve výši 1.000,- Kč dle instrukcí (viz
podrobné informace k táboru).
U svého dítěte upozorňuji na (zdravotní potíže, braní léků, alergie...):
..................................................................................................................
Jiné informace a poznámky (cokoliv, co byste vedoucím chtěli sdělit):
..................................................................................................................
Mé dítě může jít po skončení denního programu v 15:30 samo domů:
ano

ne, vyzvednu si jej

Poznámka: ...................................................................................................
- Podpisem této přihlášky bere rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte na vědomí všechny
informace vypsané v informacích k táboru. Každý účastník podléhá vnitřnímu řádu DDM, který je
zveřejněn na stránkách www.ddmul.cz a jeho nedodržení může být trestáno až vyloučením z LT.
V případě neomluvené neúčasti zaplatí účastník storno poplatek ve výši nákladů v dané době již
vynaložených.
- Svým podpisem níže zároveň poskytuji pořadatelským organizacím souhlas se zpracováním
osobních údajů pro jejich potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zároveň svým podpisem uděluji souhlas k pořizování fotodokumentace a multimediálních
záznamů na dětském táboře za účelem propagace zařízení.
- Souhlasím s uveřejněním jména svého dítěte včetně věku na internetové stránce
(www.ddmul.cz) s informacemi k táboru (vhodné pro informovanost příp. dalších zájemců):

ano

ne

V Ústí nad Labem, dne:..............................
..............................................
podpis rodiče
Přihlášku odevzdejte co nejdříve! O jejím přijetí budete vyrozuměni.
Dříve odevzdaná přihláška má přednost! Odevzdání této závazné přihlášky NENÍ vázáno na okamžité zaplacení
celého účastnického poplatku za tábor. Je však nutné dodržet termín úhrady tábora.

