КВІТКА ДЛЯ УКРАЇНИ
ЗАЯВА НА ПРИМІСЬКИЙ ТАБІР
Зміна:
11. 07. 2022 – 15. 07. 2022

08. 08. 2022 – 12. 08. 2022

Дані дитини:
Ім'я та прізвище дитини:
Дата народження:
Номер візи тимчасового захисту:
Адреса проживання:
Медичне страхування:
Дані законного представника/представника:
Ім'я та прізвище:
Дата народження:
Мобільний телефон:
E-mail:

Обмеження за станом здоров’я, ризики або важлива інформація про дитину для викладачів
табору:

Місто:

…… 2022

Підпис представника:

Важлива інформація:
-

-

Місце проведення табору: місто Тепліце та його околиці
o Початок: 08:00 у приміщенні ДДМ Тепліце. Вхід до приміщення з вулиці Карла Чапки
– корпус спортивної зали
o Кінець: Дітей можна забрати з 15:45 до 16:00 на тому самому місці.
Кількість табору розрахована на 15 дітей
Табір розрахований на дітей віком від 6 до 15 років
Просимо своєчасно повідомляти про можливі обмеження здоров'я, дитячу алергію (тип
алергії) / або інші проблеми зі здоров'ям дитини.
Для індивідуальних занять необхідно забезпечити дитину достатньою кількістю їжі та
напоїв на цілий день, відповідним одягом та взуттям відповідно до типу програми та погоди.
Ми рекомендуємо залишати вдома цінні речі, такі як прикраси, планшети тощо. Організація
Květina, z.s, не несе відповідальності за будь-які втрати чи поломки.

Умови для участі дитини в таборі:
- Заява з підписом представника дитини
- Схвалена заявка реалізатором табору (після відправлення заявки вам буде підтверджено,
що ваша заявка відповідає умовам для вступу)
- Копія картки страхової компанії
Заява представника:
- Записую вищезазначену дитину в приміський табір, який проходить за місцем і часом, див.
вище. Погоджуюсь з участю дитини в діяльності табору в рамках організації приміського
табору.
- Я добровільно заявляю, що ознайомлений з Політикою конфіденційності організації
Květina, z. s., яка є загальнодоступною на www.oskvetina.cz.
- Я згоден надати копію страхової картки дитини.
- Мені відомо, що на заході може бути присутнім лише дитина, стан здоров’я якої не може
загрожувати іншим дітям.
- Заявляю, що лікар не наказував названій дитині змінювати режим, карантин, у дитини немає
ознак захворювання.
- Я визнаю, що дитина повинна виконувати вказівки персоналу та поважати встановлені
правила. Дитина пройде інструктаж щодо безпеки поведінки на заході та дотримуватиметься
принципів порядності. Під час заходу він не піде без дозволу працівника.

Місто:

…… 2022

Підпис представника:

Висловлення згоди чи незгоди з фотографуванням або відеозаписом
Цим я добровільно даю згоду / не надаю згоду * Květina, z. s., на обробку персональних даних
дитини, зокрема з фотографуванням та/або відеозйомкою, з метою рекламної діяльності
організації та подальшого надання учасникам табору в електронному вигляді. Květina, z. s.
гарантує, що ці персональні дані не будуть використані для інших невизначених цілей.
Я даю цю згоду відповідно до Регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про
захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та
скасування Директиви 95/46 / EC (Загальні Положення про захист даних).
Я також заявляю, що усвідомлюю, що можу в будь-який час відкликати свою згоду на обробку
персональних даних. Відкликати згоду можна в письмовій формі на адресу організації або
електронну пошту info@oskvetina.cz. Згода також може бути відкликана особисто за місцем
надання послуг шляхом заяви про відкликання згоди. Така апеляція призведе до того, що мої
персональні дані більше не будуть використовуватися для вищевказаних цілей.
* викреслити те, що не підходить

Місто:

……… 2022

Підпис представника :

Зроблено в двух екземплярах 1- дитячому представникові, 1- робітнику Květina, z. s.

