Závazná přihláška
„Letní tábor dětí – Doksy“ (6-15 LET)

CENA: 3 800,- Kč
Na pobytové tábory bude zpětně vyplacen příspěvek města Štětí
500,- Kč, určený pro děti s trvalým bydlištěm ve Štětí a spádových obcí.

Termín: 11. 7. 2020 – 18. 7. 2020
Účastník
Jméno a příjmení...……………………………………………………………… …………
Datum narození.……………………………… Zdravotní pojišťovna…………………….
Bydliště ..…………………………………………………… ………………………………
Škola………………………………….má vaše dítě ve škole asistenta

ano

ne

Velikost trička, tílka..............

1. zákonný zástupce
Jméno a příjmení...……………………………………… …………………………………
Mobil………….………………………e-mail….…………………………………………...
2. zákonný zástupce
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………
Mobil………………………………….e-mail………………………………………………
ČTĚTE POZORNĚ!
Závazně přihlašuji své dítě na tábor pořádaný Domem dětí a mládeže ve Štětí.
Jsem si vědom/a, že jeho zrušení je možné jen v závažných případech, o nichž rozhodne
vedení DDM Štětí.
Závazně přihlášen je pouze ten, kdo neprodleně odevzdá vyplněnou přihlášku a zároveň
uhradí zálohu ve výši 2.000,- Kč, a to přímo na účet č. 1002508339/0800, VS: 2020/2,
do poznámky uvést jméno dítěte. Doplatek musí být proveden nejpozději do 12. 6. 2020.
Veškeré informace k táboru budou zaslány zákonným zástupcům e-mailem v měsíci červnu
nebo si je můžete vyzvednout přímo v DDM Štětí. Vyplněný nástupní list, kopii kartičky
pojištěnce okopírovaný posudek o zdravotní způsobilosti odevzdejte zároveň s přihláškou.

Podpis zákonného zástupce………………………………
Úhrada zálohy dne……………………..….…..(nevyplňujte)
Úhrada doplatku……………………………….(nevyplňujte)

OTOČTE!

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů.
Svým podpisem udělujete DDM Štětí jakožto správci osobních údajů svůj souhlas s tím, aby zpracoval
osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let,
následně budou archivovány.
Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se
o údaje, které jsou pro nás nezbytné pro organizaci tábora a v případě nutnosti je po nás mohou dále
vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto
osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění
táborového pobytu, za účelem poskytnutí služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám
budeme moci zasílat informace týkající se našeho tábora.
Stejně tak souhlasíte s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit
DDM.
„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (Dům dětí a mládeže Štětí, příspěvková organizace) ke
zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

Datum……………………………
Jméno a příjmení účastníka tábora……………………………
Podpis zákonného zástupce…………………………………….

