□ 18. – 22. 7. 2022

Přihláška na přídědinský tábor ve Skrbeni
□ 25. – 29. 7. 2022

Údaje o přihlašovaném účastníkovi tábora
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa:
Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie):

Údaje o zákonných zástupcích
Jméno a příjmení zákonného zástupce (matky):
Mobilní telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení zákonného zástupce (otce):
Mobilní telefon:

E-mail:

Prohlášení zákonných zástupců
Přihlašuji své dítě na výše uvedený přídědinský tábor a s účastí dítěte souhlasím. Beru na vědomí, že celou cenu tábora 1 500
Kč je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2022 dle pokynů, které obdržím e-mailem na základě vyplněné přihlášky. Dále beru na
vědomí, že se účastníkem akce dítě stává až po zaplacení úhrady.
Seznámil jsem se a budu respektovat provozní řád a pravidla tábora. Beru plnou zodpovědnost za dítě během cesty na sraz akce a
zpět. Pokud dítě vyžaduje zvláštní zacházení s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud dítě má zdravotní komplikace, je
zákonný zástupce povinen o tom informovat tak, aby dítě nebylo ohroženo na svém zdraví. Jako zákonný zástupce dítěte beru
plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením důležitých informací o zdravotním stavu dítěte.
V případě vážných kázeňských či zdravotních problémů zabezpečím na vlastní náklady předčasný odchod/odjezd dítěte
v nejkratším možném termínu. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny akce (místo a čas odjezdu apod.).
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s provozním řádem a pravidly tábora a řádně jsem o nich poučil také své dítě.
Přihláška dítěte musí být vždy podepsána jeho zákonným zástupcem.
Informace o zpracování osobních údajů
DSO Region Moravská cesta, se sídlem Náklo 14, 783 32 Náklo, IČO 09944991 (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje
účastníka tábora a jeho zákonných zástupců ve smyslu Obecného nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob
(dále jen „GDPR“) v rozsahu uvedeném na přihlášce pro přídědinský tábor. Tyto osobní údaje je oprávněn zpracovat pro účel
organizace tábora, uzavření pojištění a budou správcem zpracovány po dobu nutnou k naplnění účelu, nejdéle však po dobu 3
měsíců od ukončení přídědinského tábora.
Souhlas s pořízením a použitím fotografií (v případě souhlasu zaškrtněte políčko křížkem)

□ Souhlasím s tím, aby DSO Region Moravská cesta („Správce“) pořídil fotografie mého dítěte a užil těchto fotografií pro účely
propagace přídědinských táborů na webových stránkách správce, do tiskové zprávy a k propagaci činnosti Správce.

□

Souhlasím s užitím pořízených fotografií pro spolupracující obec Skrbeň a SDH Skrbeň, jak v tištěné, tak v elektronické
podobě:

□ na webových stránkách
□ v obecním zpravodaji
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat (vzít zpět), a to například zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mail:
libuse.literova@dso-moravskacesta.cz či písemně na adresu správce.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se smluvními podmínkami, provozním řádem tábora,
informacemi o zpracování osobních údajů a pořízením a použitím fotografií a beru je na vědomí.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:
Podpis zákonného zástupce:

SMLUVNÍ PODMÍNKY přídědinského tábora
1. Cena tábora
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek:
- nákladů na oběd, odpolední svačinu a pitný režim
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky,
materiál pro soutěže a hry, atd.)
- nákladů na poplatek na základní pojištění dítěte
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým
programem
Cena tábora nezahrnuje poplatky za jízdné a vstupy.
2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává písemně pomocí přihlášky, kterou podá na OÚ Skrbeň.
3. Platba za tábor
Cenu tábora 1 500 Kč je nutno zaplatit nejpozději do 31. 5. 2022 na účet DSO Region Moravská cesta, variabilní
symbol obdrží zákonný zástupce e-mailem po odevzdání přihlášky.
4. Zrušení účasti na táboře:
a) zrušení účasti ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný tábor je možno zrušit pouze písemnou formou
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení účasti dítěte na táboře zaplatit odstupné, jehož výše je
stanovena takto:
- v době delší než 30 dnů před konáním tábora 100,- Kč z ceny tábora
- 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora
- 14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora
- v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny
- pokud bude účast dítěte zrušena z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (nutno doložit
předložením lékařského potvrzení) činí odstupné 100,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na pobyt dítěte.
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li účast dítěte na táboře zrušena zákonným zástupcem v průběhu tábora bez udání důvodu nebo
"z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za tábor se nevrací.
- bude-li účast dítěte na táboře zrušena zákonným zástupcem z vážných rodinných důvodů či jiných závažných
důvodů, které budou zákonným zástupcem písemně prokázány, bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud
vzniklých nákladů
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům bude
vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku
tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům
bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy
a organizátor tábora za tyto věci nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami, a provozním řádem zákonný zástupce dítěte
podepíše na přihlášce dítěte k táborovému pobytu.

PROVOZNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PŘÍDĚDINSKÉHO TÁBORA
Plán dne:
Děti přivádějte vždy ráno mezi 8:00-8:30 na Obecní sál ve Skrbeni. Po společném přivítání bude následovat
program, který může probíhat dle počasí venku, na hřištích apod., na nikoho nemůžeme čekat, buďte, prosím,
dochvilní. Děti si můžete odvádět odpoledne mezi 15:00-16:00 (případně dle individuální domluvy s hlavním
vedoucím).
Vašeho táborníka, prosím, vybavte:
- Batůžkem s pláštěnkou a dopolední svačinou
- Lahví na vodu
- Pokrývkou hlavy
- Pohodlným oblečením, příp. i náhradním oblečením, Vaše dítě se může při hrách či výtvarných aktivitách
věci ušpinit, vybavte ho, prosím, odpovídajícím oblečením, za znečištěné či poškozené oblečení nenese
provozovatel akce odpovědnost!
- Vhodnou obuví (určitě budeme sportovat, takže ne nazouváky) a přezůvky
- Slunečními brýlemi, opalovacím krémem – pokud je dítě zvyklé je používat
- LÉKY – pokud je dítě potřebuje
CO NA TÁBOR NEPATŘÍ:
- Vlastní hračky a elektronika (v případě, že jimi dítě na akci vybavíte, nenese provozovatel tábora za jejich
případnou ztrátu či poškození odpovědnost)
- Sladkosti a žvýkačky
Stravování (časy jsou orientační a můžou být lehce posunuty v závislosti na programu):
9:30 – 10:00 dopolední svačina, kterou si děti přinesou z domu
11:30 – 12:00 oběd je v ceně tábora
14:30 – 15:00 odpolední svačina, kterou mají děti v ceně tábora
Celodenní pitný režim bude zajištěn.
Pravidla táborníků, seznamte s nimi, prosím, své děti předem:
1. Jsem členem tábora a vím, že se musím řídit pokyny vedoucích
2. Jsem povinen dodržovat denní režim a účastnit se celého programu, tábor můžu opustit jen se souhlasem
vedoucího, zůstávám vždy s oddílem a v prostoru, kde bude program probíhat
3. Mluvím a chovám se slušně bez použití vulgarismů
4. Vždy se řídím pravidly fair play
5. Snažím se být dobrým kamarádem
6. I malé zdravotní potíže hlásím svému vedoucímu (např. odřeninu, klíště apod.)
7. S půjčenými věcmi zacházím šetrně, dbám na to, abych je nezničil, neztratil
8. Během programu je zákaz používání mobilního telefonu
9. Dodržuji osobní hygienu (při jídle, po použití WC atd.) a pořádek v celém objektu
Provozovatel tábora si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte na akci z důvodu porušování tohoto Provozního řádu a
pravidel tábora, jakož i z důvodu podezření na infekční onemocnění dítěte.

