
Středisko volného času Vítkov,

                  příspěvková organizace     Přihláška na dětskou rekreaci

             749 01 Vítkov

tel.: 556 300 362, email: klarisek892@seznam.cz Název:

mob.: + 420 604 125 948 Částka:

Místo DR: Termín DR: 1. 8. - 8. 8. 2020

Příjmení a Jméno: PSČ: Zdrav. Poj.:

Bydliště: Email:

Rodné číslo: Č.pasu:

Jméno a příjmení zák. zástupce: Jméno a příjmení otce:

email: email:

Účastník (oprávněná osoba ) se svým podpisem zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky Pobytu, které jsou nedílnou   

součastí přihlášky a jsou zveřejněny na webových stránkách SVČ v sekci Dokumenty.

Zároveň potvrzuje přijetí lékařského posudku o způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nebo soustředění. Účastníci 

( v případě nezletilých jejich zákonní zástupci) svým podpisem stvrzují, že se seznámili s obsahem Táborového řádu. 

Prohlašuji, že jsem dítě seznámil(a) s nutnosti respektovat táborový řád a pokyny vedoucího tábora. V případě úmyslného 

poškození majetku jsem připraven (a) nahradit vzniklé škody. Podepsáním přihlášky zároveň stvrzuji, že jsem dítě seznámil(a)

s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek akouření během tábora. Souhlasím se zpracováním osobních údajů 

v souladu se zák.. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších  změn a doplnění.:    ANO   /  NE

Souhlasím s vyhotovením audiozáznamu a také s uvedením a použitím fotogarafií mého dítěte pro účely propagace 

akcí SVČ Vítkov na FB, webu SVČ:      anoANO / NE

Jméno a příjmení oprávněné osoby:…………………………………………………………………………………………..

Vztah k dítěti:……………………………………………………………………………………………………………………….

Způsob úhrady:                      hotově*                    poštovní poukazkou*                            převodním příkazem*

Úhradazaměstnavatele:      ano* ne* * vyhovující zakroužkujte

V případě úhrady zaměstnavatelem Vám rádi vystavíme fakturu na základě objednávky.

ŘÁD TÁBORA:

1.  Poslouchán všechny vedoucí tábora včetně instruktorů.

2.  Svým chováním a jednánímneubližuji ostatním dětem ani jinak je neohrožuji.

3.  Neopustím tábor, neodcházím nikam bez dovolení vedoucího.

4.  Každé onemocnění nebo zranění okamžitě hlásím vedoucímu.

5.  Neničím cizí majetek, jeho poškození hlásím vedoucímu. V případě jakéhokoliv zničení rodiče uhradí vzniklou škodu.

6.  Neničím přírodu, ale chráním ji.

7.  Za své věci zodpovídám a udržuji je v pořádku.

8.  Dodržuji režim dne a plním zadané úkoly.

9.  Zapůjčené věci vracím a uklizím po sobě.

10. Všichni si navzájem pomáhame a jsme kamarádi.

11. V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora 

      vyloučen bez finanční náhrady.

Souhlasím s táborovým řádem a v případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě

rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce veškeré 

náklady s ukončením  pobytu.

Všichni účastníci tábora jsou pojištěni proti úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cennosti

( drahé kovy, elektronika, mobily, apod.).

Dne:…………………………..2020                                          …………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

Tel. kont. matka:

Penzion Dolní Bečva

CESTA KOLEM  SVĚTA

Tel. kont. otec:

2990 Kč bez 3300 Kč s dopravou na tábor


