PŘIHLÁŠKA LDT KAMARÁD
Místo konání: Čichořice
Cena: 5999,-

Termín konání: 11. 8. – 24. 8. 2019

Kontakt: 737 901 996, ldtkamarad@post.cz

Informace o dítěti
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Město

PSČ

Zdravotní pojišťovna

Rodné číslo

Zákonní zástupci
Rodič

matka

otec

Jméno a příjmení
Adresa bydliště
Město

PSČ

Telefon

Email

Doplňující informace o dítěti
Alergie
Astma
Dieta
Enuréza (pomočování)
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení
Dítě bere pravidelně tyto léky /jaké a kdy/
Plavec

Částečný plavec

Neplavec
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Informace o platbě

Závazné přihlášky se zaplacením zálohy min. ve výši 2700,- Kč podejte nejpozději do 31. 3. 2019 (po tomto termínu
budou volná místa nabídnuta náhradníkům); doplatek částky uhraďte nejdéle do 30. 6. 2019.
Platba hotově

ANO

NE

Žádám o písemné potvrzení přijetí přihlášky

ANO

NE

Platba převodem z účtu číslo
Žádám o vystavení faktury pro zaměstnavatele
Při platbě z účtu na účet, zasílejte částku na Č.Ú.: 1476792028/3030 , jako variabilní číslo zvolte rodné číslo
přihlašovaného dítěte.

Nedílnou součástí této přihlášky na letní dětský tábor KAMARÁD je Prohlášení ošetřujícího lékaře, Prohlášení
zákonných zástupců dítěte a Smluvní podmínky LDT KAMARÁD. Přihlašuji tímto závazně své dítě na shora uvedený
tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový
řád a související předpisy. Jejich nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na
vrácení táborového poplatku.

Datum

Podpis zákonného zástupce
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SMLUVNÍ PODMÍNKY LDT KAMARÁD

1.

Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě
zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným
zástupcům uvedeným v přihlášce na tábor, popř. osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem
podepsaným na přihlášce na tábor.

2.

Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání tábora zpět
neprodleně po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:
o zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu tábora
o bude-li zjištěno, že dítě je těžký enuretik
o nebude-li respektovat „Táborový řád“ a pokyny výchovných pracovníků
o svévolně opustí areál tábora
o dítě bude užívat, přechovávat nebo donášet do tábora cigarety, alkoholické nápoje nebo jiné
omamné a jinak nebezpečné látky
o bude-li svou agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním účastníkům tábora
o bude-li mu prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku
o bude-li po večerce na chatce opačného pohlaví.
V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí rodiče nebo zákonný zástupce
veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací odpovídající část účastnického
poplatku. V případě rozhodnutí hlavního vedoucího tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný
zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin.

3.

Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody na majetku pořadatele nebo dalších účastníků tábora, které
dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

4.

Při odjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí odevzdal tyto doklady (bez nich nemůžeme dítě na
tábor přijmout):
o kopie průkazky zdravotní pojišťovny
o kopie zdravotního a očkovacího průkazu
o řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne
starší 1 dne).

5.

Zákonný zástupce je povinen při předání dítěte předat léky, které dítě pravidelně užívá a sdělit kdy a jak
je má dítě užívat.

6.

Dítě je závazně přihlášeno až po obdržení celé částky za pobyt.
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7.

Zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce je nutné učinit písemně e-mailem: ldtkamarad@post.cz a
podléhá níže uvedeným storno poplatkům. Pro určení doby zrušení pobytu je rozhodující doručení
oznámení o zrušení pobytu dítěte na LDT u pořadatele.

8.

Storno poplatky:
o při stornování v období od 60 do 31 dne před začátkem zájezdu: 20% celkové ceny pobytu
o při stornování v období od 30 do 15 dne před začátkem zájezdu: 50% celkové ceny zájezdu
o při stornování v období od 14 do 5 dne před začátkem zájezdu: 80% celkové ceny zájezdu
o při stornování v období od 4 dnů a méně před začátkem zájezdu: 100% celkové ceny zájezdu
o Při zajištění náhradníka storno poplatky neúčtujeme.

9.

Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu prevence krádeží a ztrát bude finanční hotovost uložena v
trezoru a vydávány dětem podle potřeby. Za cennosti neuložené do trezoru nejsme schopni ručit a
neručíme. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu bezpečnosti budou dětem odebrány nože a jiné
podobné předměty. Tyto budou vydávány dětem k použití jen v případě potřeby při organizované
činnosti.

10. Rodiče berou na vědomí a souhlasí s tím, že z výše uvedených důvodů (bod 9) a z důvodů
bezproblémové činnosti dítěte v rámci táborového programu a sportovně-rekreačních aktivit je
zakázáno (jakož i na mnoha jiných táborech) na tábor vozit mobilní telefony.

11. Zákonní zástupci dítěte souhlasí se shromažďováním osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců
za účelem jednotné evidence táborníků.
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Prohlášení o ochraně osobních údajů
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Zaškrtnutím
předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů,
svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně:
•
•
•
•
•

jméno přihlašovaného dítěte
datum narození přihlašovaného dítěte
bydliště přihlašovaného dítěte
jméno zákonného zástupce dítěte
telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů také udělujete souhlas s publikací fotografií z tábora, na
kterých může být vaše dítě provozující táborovou činnost.
Dále souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zaslání informací o spuštění možnosti přihlášení na
tábor v příštím roce.
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového
oznámení na adresu ldtkamarad@post.cz.

Podpis zákonného zástupce dítěte:
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Část A: Posuzované dítě k účasti na sportovním táboře
Je zdravotně způsobilé
Není zdravotně způsobilé
Je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke
změně zdravotní způsobilosti.

Část B: Potvrzení o tom, že dítě:
a) Se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

ANO

NE

b) Je proti nákaze imunní (typ / druh)
c) Má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
d) Je alergické na
e) Dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka

Datum vydání posudku:

Podpis, jmenovka a razítko lékaře

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu.
Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním
jménem), které jeho posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení
vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.
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