KVĚTINA PRO UKRAJINU
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Turnus
11. 07. 2022 – 15. 07. 2022

08. 08. 2022 – 12. 08. 2022

Údaje o přihlašovaném dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Číslo víza o dočasné ochraně:
Adresa pobytu:
Zdravotní pojišťovna:
Údaje o zákonném zástupci / zástupci :
Jméno a příjmení zástupce:
Datum narození:
Mobilní telefon:
E-mail:

Zdravotní omezení, rizika či důležité informace o dítěti pro lektory tábora:

V……………………………… dne…… 2022

Podpis zástupce:……………………………..

Důležité informace:
-

-

Místo konání tábora: město Teplice a okolí
o Sraz: Vždy v 08:00 v budově DDM Teplice. Využít je nutné boční vchod z ulice Karla Čapka
– budova tělocvičny.
o Konec: Vyzvednout děti je možné od 15:45 do 16: 00 na stejném místě.
Kapacita tábora je stanovena na 15 dětí
Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let
Prosíme o včasné upozornění na případné zdravotní omezení, dětské alergie /druh alergie/, či jiné
zdravotní obtíže dítěte.
Na jednotlivé aktivity je nutné vybavit dítě dostatečným množstvím jídla a pitím na celý den,
vhodným oblečením a obuví dle typu programu a počasí.
Doporučujeme cenné věci jako jsou šperky, tablety apod. ponechat doma. Organizace Květina
nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo rozbití.

Podmínky účasti dítěte na táboře jsou:
- Podepsaná přihláška zástupcem dítěte
- Odsouhlasená přihláška realizátorem tábora (po dodání přihlášky Vám bude potvrzeno, že Vaše
přihláška splňuje podmínky přijetí)
- Předání kopie kartičky pojišťovny
Prohlášení zástupce:
- Přihlašuji tímto výše uvedené dítě na příměstský tábor, který se koná v místě a čase viz výše.
Souhlasím s účastí dítěte na aktivitách tábora v rámci pořádání příměstského tábora.
- Dobrovolně prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů organizace
Květina, z. s., které jsou veřejně přístupné na www.oskvetina.cz.
- Souhlasím s předáním kopie kartičky pojišťovny dítěte.
- Jsem si vědom/a toho, že akce se může zúčastnit pouze dítě, jehož zdravotní stav není touto akcí a
její náročností ohrožen, a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní děti.
- Prohlašuji, že lékař nenařídil jmenovanému dítěti změnu režimu, karanténu, dítě nejeví známky
onemocnění.
- Beru na vědomí, že dítě má dbát pokynů pracovníků a respektovat stanovená pravidla. Dítě bude
poučeno o bezpečnosti chování na akci a bude dodržovat zásady slušného chování. Během akce se
nebude bez svolení pracovníka vzdalovat.

V………………………… dne ……..……… 2022

Podpis zástupce: …………..………………………….

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s pořizováním fotozáznamu či videozáznamu
Tímto dobrovolně poskytuji souhlas / neposkytuji souhlas* společnosti Květina, z. s. se zpracováním
osobních údajů
dítěte, konkrétně s pořizováním fotozáznamu a / nebo videozáznamu, a to pro účely propagační činnosti
organizace a k následnému poskytnutí účastníkům tábora elektronickou formou. Společnost Květina, z. s.
garantuje, že tyto osobní údaje nebudou využity k jiným nespecifikovaným účelům.
Tento souhlas poskytuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 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).
Dále uvádím, že jsem si vědom/a, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adresu organizace či na mail info@oskvetina.cz. Souhlas je
také možné odvolat osobně v místě poskytovaných služeb prohlášením o odvolání souhlasu. Takové
odvolání bude mít za následek, že mé osobní údaje již nebudou k výše uvedenému účelu využívány.
*nehodící se škrtněte

V………………………… dne …… 2022

Vyhotoveno 2x – 1x zástupce dítěte, 1x pracovník Květina, z. s.

Podpis zástupce: ………………………………………

