Obec Ledčice, se sídlem Obecní úřad Ledčice 45, 27708 Ledčice

Závazná přihláška na příměstský tábor v Ledčicích
Místo konání: Obec Ledčice – objekt sociálního zázemí pro sportoviště na pozemku
par. č. 2975 v k.ú. Ledčice.
Termín (zaškrtněte):
16. 7. - 20. 7. 2018
30. 7. - 3. 8. 2018

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………… Zdravotní pojišťovna:……………....................................
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………
E-mail zákonného zástupce: ………………………………………. Mobil z.z. : ……………………….....
Telefon do zaměstnání: ………………………………………………………………………………………………
Co bychom měli vědět o Vašem dítěti (zdravotní omezení dítěte, alergie, užívané léky,
výjimečnosti, návyky apod.) (ev. popište v samostatné příloze):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zaměření tábora:
Naše vesnice (život na vesnici, lidové zvyky, tradice….)
Turistika (poznávání regionu)
Sport – (pohybové hry)
Dílničky – (keramika, výtvarné techniky, šití, vaření, pečení)
Stravování:
Dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, celodenní pitný režim.
................................................................................................................................................................
......................................................................

(uveďte případné výjimečnosti ve stravování dítěte)

Obec Ledčice, se sídlem Obecní úřad Ledčice 45, 27708 Ledčice

Cena pobytu za jeden turnus v příměstském táboře: 1 000,- Kč/os,
Nedoporučujeme dítěti dávat s sebou na příměstský tábor žádné cennosti a lektorky
nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky
souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním
znění. Následně s platností GDPR od 25. 5. 2018, bude zákonnému zástupci
s nástupem dítěte předložen samostatný souhlas o nakládání s osobními daty dítěte
a jeho zákonného zástupce. Bez potvrzeného souhlasu nebude dítě do příměstského
tábora přijato. Vzhledem k tomu, že příměstský tábor je financován s podporou
Operačního programu Zaměstnanost v rámci 1. výzvy MAS Podřipsko, obec si
vyhrazuje právo přednostně přijímat děti s trvalým pobytem na území MAS
Podřipsko.
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že provozovatel příměstského tábora odpovídá
za mé dítě pouze po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí
od zákonného zástupce.
Dítě na začátek akce:
předám osobně – přijde samostatně. (nehodící škrkněte)
Po ukončení akce
dítě převezmu osobně – odejde samostatně. (nehodící škrkněte)

Prohlášení zákonného zástupce dítěte
Prohlašuji, že dítě…………………………………….., narozené …..……………………,
bytem…………………………………………………………………,

nejeví

známky

akutního

onemocnění

(například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo
do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy,
ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.

V……………... dne……………

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

