Závazná přihláška
na DĚTSKý LETNÍ TÉMATICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
NA VAŇKOVĚ KOPCI v termínu:
2.–6. července Uchop radost všemi smysly
9.–13. července Pohádkový les
16.–20. července NARNIE
23.–27. července Uchop radost všemi smysly
6.–10. srpna NINJA tábor
13.–17. srpna Pohádkový les
20.–24. srpna Pohádkový les
Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................................................................................
Datum narození: ....................................................................... Zdravotní pojišťovna: ...........................................................
Bydliště: .....................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: .......................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................... Tel. zákonného zástupce: ....................................................
Telefon na další kontaktní osobu: .......................................................................
Podepsáním přihlášky na tábor potvrzuji, že přihlášené dítě bude informováno o přísném zákazu požívání alkoholu, omamných látek
a kouření během tábora. Zároveň prohlašuji, že jsem sebe a přihlášené dítě seznámil s Táborovým řádem, (k dispozici na stránkách
www.vankuvkopec.cz). V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník z tábora vyloučen. V takovém případě
hradí rodiče účastníka veškeré náklady s ukončením jeho pobytu spojené. Provozovatel nevrací zpět část účastnického poplatku.
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání letního tábora na vybavení tábora. V případě
ﬁnančních nákladů na opravunebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Nedoporučujeme brát žádné
cenné věci a výpočetní techniku, pořadatel za ně nebere žádnou zodpovědnost. Dne 5. 5. 2018 vstoupilo v účinnost obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). V této souvislosti Vás informujeme, že společnost Vaňkův kopec s.r.o., Dětské kurzy Vaňkův
kopec z.ů, SKI TEAM Vaňkův kopec zs., zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem plnění smluvního vztahu na služby
poskytované areálem, a za účelem realizace dalších oprávněných zájmů souvisejících s touto službou. Informace o jednotlivých
zpracováních, přesná pravidla, kterými se při zpracovávání Vašich osobních údajů řídíme, a také seznámení s Vašimi právy v této
oblasti, naleznete na webových stránkách vankuvkopec.cz. Rodič (zákonný zástupce) i dítě souhlasí s fotografováním a
videozáznamem dítěte v rámci Příměstského tábora ve SKI AREÁLU Vaňkův kopec, s archivací těchto fotograﬁí i videozáznamů a s
jejich použitím při prezentaci a propagaci z.ú. Dětské kurzy Vaňkův kopec a Vaňkův kopec s.r.o. (např. v tisku, na internetu,
propagačních materiálech, atp.). Dále souhlasím s tím, že fotograﬁe či videa mého dítěte, ať již skupinová nebo individuální, mohou
být umístěny na internetových stránkách organizátora tábora. V souvislosti s ochranou osobních údajů dodržujeme při zveřejňování
fotograﬁí a videí: u jmen dětí neuvádíme příjmení ani jiné osobní údaje; zveřejňujeme fotograﬁe těch dětí, pro které máme
souhlas jejich zákonného zástupce; fotograﬁe slouží výhradně pro potřeby z.ú. Dětské kurzy Vaňkův kopec a Vaňkův kopec s.r.o,
(nejsou poskytované jiným subjektům).

Podpis zákonného zástupce: .............................................................................

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail:
tabory@vankuvkopec.cz
Platbu za tábor zašlete do 30. 5. 2018
na účet číslo 2219406389/0800
variabilní symbol: 2018
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno
a příjmení dítěte,
název a termín tábora.
Pokud platíte fakturou, zašlete
fakturační adresu spolu s přihláškou
na e-mail: tabory@vankuvkopec.cz

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že dítě

Datum narození

Bytem
Nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota atd.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) a ani ošetřující lékař nenařídil
karanténní opatření či změnu režimu a v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním.
Dále prohlašuji, že dítěti nebyla besprostředně před nástupem k pobytu zjištěna přítomnost vši dětské a ani živých či mrtvých hnid.
Jsem si vědom(a) právních následků, kterým jsem vystaven(a) v případě, že by toto mé prohlášení nebylo pravdivé, či zdravotní stav dítěte
by neodpovídal výše uvedeným skutečnostem.

V ................................................. dne ...................................

Podpis zákonného zástupce ........................................................................

