www.centrumcvrcek.cz

info@centrumcvrcek.cz

tel.: 777 893 134

Přihláška k letnímu příměstskému táboru
Název příměstského táboru: ………………………………………………………………………………………………….……………
Místo: Cvrčkův klub, z. s., Jablonského 11, Plzeň
Termín: …………………………………………………………………………………..

Závazně přihlašuji svoji dceru / syna jméno: ………………….…………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………….……………………………………………………….
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………..

k letnímu příměstskému táboru pořádaného mateřským centrem Cvrčkův klub, z. s.

Doplňující informace k přihlašovanému dítěti:
1. Věk dítěte…………………. Dítě navštěvuje: ………………….. MŠ, …………………….. ročník ZŠ
………………………… ročník víceletého gymnázia
2. Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………………………………..
3. Zdravotní omezení: …………………………………………………………………………………………………………………
4. Potravinové alergie: ………………………………………………………………………………………………………………..

Údaje o rodičích (popř. o jiných dospělých osobách)
Matka:
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………..
Otec:
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………..
Jiné dospělé osoby, které budou dítě přivádět nebo vyzvedávat:
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………..
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Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce k letnímu
příměstskému táboru a beru na vědomí, že tyto údaje je provozovatel tábora Cvrčkův klub, z. s.
oprávněn zpracovávat ve smyslu evropského nařízení GDPR a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s přípravami, organizací
a vlastní realizací příměstského tábora, a to po dobu trvání tábora. A dále přihlašuji svoje dítě
k příměstskému táboru pořádaného Cvrčkův klub, z. s. a svým podpisem stvrzuji, že jsem se
seznámila se Všeobecnými podmínkami účasti dítěte na příměstském táboře a beru je na vědomí.

___________________

____________________________________

Datum

Podpis rodiče / zákonného zástupce

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dále v souladu s GDPR

uděluji / neuděluji*souhlas se zpracováním výše uvedených osobních

údajů pro účely informování o konání příměstských táborů a obdobných akcí pro děti pořádaných
provozovatelem tábora v následujících 3 letech, přičemž beru na vědomí, že svůj souhlas mohu
písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu info@centrumcvrcek.cz, a to i bez
udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu provozovatel tábora údaje zlikviduje.
Rovněž v souladu s GDPR

uděluji / neuděluji* souhlas se zachycením osobnostních atributů

mého nezletilého dítěte (podoba, hlasový projev), zejm. na fotografiích a jiných vizuálních či
audio, příp. audiovizuálních záznamech pořízených zejm. v průběhu příprav a vlastní realizace
tábora a dále se zpracováním těchto osobních údajů dítěte výhradně k propagačním a
dokumentačním účelům provozovatele tábora (informování o aktivitách provozovatele tábora zejm.
na webových prezentacích a sociálních sítích provozovatele tábora).
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou
adresu info@centrumcvrcek.cz, a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu provozovatel
tábora údaje zlikviduje.

___________________

____________________________________

Datum

Podpis rodiče / zákonného zástupce

* nehodící se škrtněte
Přílohou přihlášky k letnímu příměstskému táboru jsou Všeobecné podmínky účasti na
příměstském táboře viz strana č.3.
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Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře
Průběh dne:
Děti budou přijímány a vyzvedávány dle stanoveného průběhu dne. Příchody dětí tedy budou od 7:45
do 8:00 hod a odchody dětí od 15:30 – 16:00 hod (v pátek 15:00 – 15:30 hod) v prostorách Cvrčkův
klub, z. s. – Jablonského 11, Plzeň. Prosíme zvonit na recepci.
Telefonní kontakt – 777 893 134 – Ing. Lenka Krystková – hlavní vedoucí, 727 813 310 – recepce
Děti budou odpovědní pracovníci předávat pouze osobám uvedeným v této přihlášce nebo osobám,
které budou rodiči písemně uvedeny v den zahájení tábora. Pokud budou děti opakovaně vyzvednuty
později než v uvedenou dobu, je mateřské centrum oprávněno požadovat finanční náhradu nebo dítě
bez náhrady z tábora vyloučit.
Co má mít dítě každý den s sebou:
-

Sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí
Pokrývku hlavy
Pláštěnku
Přezůvky
Lahev s pitím na každý den
Malý batoh
Případně věci na převlečení
Specifické vybavení dle konkrétního příměstského tábora

Zdravotní způsobilost k účasti na příměstském táboře:
První den nástupu dítěte na tábor podepisuje zástupce dítěte potvrzení o bezinfekčnosti. Rodiče
v první den předají odpovědnému vedoucímu lékařské potvrzení, že se může příměstského tábora
zúčastnit. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte v průběhu tábora je zástupce mateřského
centra oprávněn požádat rodiče o předložení aktuálního lékařského potvrzení zdravotního stavu
dítěte, resp. v případě evidentní nemoci, nachlazení, zdravotního stavu, který ohrožuje ostatní
účastníky tábora apod. neumožnit dítěti účast na táboře bez náhrady vrácení uhrazených finančních
prostředků.
Cennosti
Cvrčkův klub, z. s. nenese zodpovědnost za ztrátu cenností jako například mobilních telefonů, peněz a
jiného. Doporučujeme dětem cennosti nedávat!!!
Storno účasti:
V případě storna účasti na příměstském táboře platí následující storno podmínky:
1. Storno do 20. 5. 2021 (včetně) – Cvrčkův klub, z. s. vrátí 80 % z uhrazené částky
2. Storno do 15. 6. 2021 (včetně) – Cvrčkův klub, z. s. vrátí 20 % z uhrazené částky
3. Storno od 16. 6. 2021 – Propadá celá uhrazená částka bez náhrady
Finanční vypořádání storna proběhne nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí písemné storno žádosti.
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