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Číslo poukazu
(variabilní symbol):

2. turnus
23 . 7. - 13. 8. 2022

Letní dětský tábor Dopraváček 2022
Přihláška

Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo dítěte:
Adresa rodičů (PSČ):
Alergie, nemoci dítěte:
Jiné upozornění:
S kým bych chtěl/a
být v oddíle?

Plavec:

ANO

NE

JMÉNO A KONTAKT ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Otec:

Matka:

Zaměstnavatel:

Zaměstnavatel:

Telefon:

Telefon:

Email:

Email:

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
a.

V případě změny zdravotního stavu dítěte před odjezdem budu informovat provozovatele LDT, že lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Jsem si vědom právních
následků, které by mě postihly v případě neprovedení uvedeného oznámení.

b.

Souhlasíme s podmínkami provozovatele LDT a zároveň si uvědomujeme, že nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení.
S tím jsme seznámili i naše dítě, které jsme rovněž informovali o tom, že je v táboře nebudeme navštěvovat. Bereme tímto na
vědomí, že návštěvy rodičů v táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny.

c.

Tuto vyplněnou přihlášku odešlete na email: dopravacekldtnuzice@gmail.com.

d.

Prosíme rodiče, aby dětem před odjezdem zkontrolovali vlasy, zda děti nechytly někde vši.

Vyplněním přihlášky uděluji souhlas PV OSZO DP-A na dva roky, aby ve smyslu 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 o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovával osobní údaje mého dítěte a povolil uveřejňování jeho
fotografií na www.oszo-dpa.cz nebo na facebookovém profilu LDTDopravacek.

UPOZORNĚNÍ

Dne:

a.

Dítě musí být vybaveno kopií PRŮKAZU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.

b.

Nedoporučujeme mobilní telefon ani jinou elektroniku!

c.

Pokud nebude poukaz uhrazen do 31. března 2022, dítě bude zařazeno mezi náhradníky.
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