Dům dětí a mládeže Přeštice, příspěvková organizace, Rebcova 499, Přeštice 334 01, Tel.: 379 304 910,

email: ddm.prestice@volny.cz, www.ddmprestice.cz, FB: Dům dětí a mládeže Přeštice

Přihláška
na příměstské tábory školní rok 2017/2018
Přihlášku odevzdejte i s platbou pořadateli tábora nejpozději týden před nástupem. Maximální počet účastníků
jednoho dne je 20 dětí.
Příměstské tábory v průběhu školního roku 2017/2018 probíhají v budově DDM Rebcova 499, Přeštice a jsou
určeny dětem od 6 do 12 let. Pokyny na jednotlivé tábory obdrží děti v den nástupu. V ceně tábora je pití,
materiál na tvoření a odměny. Děti jsou zaopatřeny denně od 8,00 do 16,00 hodin.

Tábor: …....................................................................................................................................
Datum:........................................................................................................................................
Jméno a příjmení dítěte: ......................................................... Datum narození: ......................
Adresa bydliště: .........................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: (při nástupu na tábor je třeba odevzdat kopii kartičky ZP)........................................
Škola, třída: ................................................................................................................................
Zdravotní potíže, alergie: ...........................................................................................................
Speciální stravovací režim: ........................................................................................................
Kontakt na zákonné zástupce dítěte: ..........................................................................................
Email: .........................................................................................................................................
Prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl/a pravdivě všechny skutečnosti a údaje.
Dítě je zdrávo a schopno tábor absolvovat.
Souhlasím se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro účely propagace DDM Přeštice, Informace o
dětech a rodičích jsou využívány pouze pro potřeby vnitřní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dávám souhlas DDM Přeštice, IČ: 49181955, aby evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně
rodného čísla dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

V: ………………………………………..

Dne: ……………..…………………

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………………………………..
IČ: 49181955 Bankovní spojení: Komerční banka - pobočka Přeštice, č.ú.:2311690247/0100

Přihláška k táboru
Přihlášku k táboru je třeba co nejdříve předat DDM Přeštice.
Maximální počet účastníků jednoho turnusu je 20.
Osobní předání přihlášky: v pracovní dny
Zaslání naskenované přihlášky na mail: ddm.prestice@volny.cz

Účastnický poplatek
Třeba uhradit nejpozději týden před nástupem na vybraný turnus.
Úhrada tábora v hotovosti v kanceláři DDM Přeštice.

Stornopoplatky
Při odhlášení do deseti dnů před zahájením se vrací 50% z uhrazené ceny tábora.
Při odhlášení do pěti dnů před zahájením se vrací 75% z uhrazené ceny tábora.
Při nenastoupení na tábor, nebo při absenci na některém dnu tábora nevzniká nárok na vrácení peněz
(lze ale zaplacené místo přepustit jinému dítěti).

Docházka
Příchod dětí: 7:30 - 8:00
Vyzvedávání dětí: 16:00 - 16:30

Potřebné vybavení dětí:
- batoh/tašku se sadou náhradního oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, náhradní dlouhý rukáv i
dlouhé nohavice) v případě promoknutí nebo polití; pokrývku hlavy
- láhev s pitím, během dne si ji děti doplňují
- vhodné oblečení do terénu
- starší oblečení na tvoření
- v případě nepříznivého počasí holiny a pláštěnka nebo nepromokavý oděv
- přezůvky do zázemí DDM
- svačinu na celý den
--------------------------zde oddělte a vyplněné odevzdejte při nástupu k táboru-------------------------------

Přihláška na příměstský tábor

BEZINFEKČNOST
Název tábora a datum konání: ................................................................................................
Jméno dítěte:………………………………………………………………………………………….....……….
Datum narození:……………………………………………………………………………………….......……
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem,
teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

V ___________________ Dne:_________________ Podpis: _________________________
Tuto část přihlášky je třeba vyplnit a odevzdat až v den nástupu na tábor.

