Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, IČ: 25158058

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ TÁBOR PRÁZDNINY V POYHBU 2019
Termín: neděle 11. až sobota 24. srpna 2019

Místo: táborová základna Čeřín

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE
Jméno:

Rodné číslo:

Příjmení:

Poštovní adresa:

PSČ:

Jméno školy / poslední absolvovaná třída:

mobil:

Věk:

Přezdívka:

e-mail:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Titul:

Jméno:

Rodné číslo:

Příjmení:

nevyplňujte
Vztah k dítěti:

mobil:

e-mail, další kontakty:

Pokud jede poprvé, jak (od koho) jsme se o táboře dozvěděli:

INFORMACE PRACOVNÍKŮM TÁBORA
! Pozor, neúplností zde uvedených informací mohou rodiče ztížit dítěti zapojení do kolektivu a režimu tábora !
Stručná charakteristika dítěte, povahové rysy. Zájmy, záliby, koníčky, sport. Kázeňské problémy:

Jaký druh jednání na ně platí?

Používá brýle / rovnátka / kontaktní čočky?

Jaký je plavec?

Kolikrát již bylo na táboře (zimním / letním); kolikrát již bylo na táboře s CPDM?

Odmítá některá jídla - která? Je vegetarián?

Jiné informace:

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozu tábora. Beru na vědomí, že s ohledem na stavbu programu a ostatní děti nejsou
návštěvy tábora povoleny. Jsem si vědom(a), že v případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na
základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen, v takovém případě zajistím vlastním nákladem odvoz dítěte do 24 hodin. Beru rovněž
na vědomí, že provozovatel tábora v takovém případě nevrací alikvotní část účastnického poplatku.
Jsem si vědom(a), že provozovatel tábora nemůže ručit za ztráty či zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.).
Dávám tímto souhlas s tím, aby CPDM, o.p.s. Č. Krumlov jako správce zpracovalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů a v souladu s Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajú (GDPR) v přihlášce uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje
používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlasím také s umístěním fotografií mého dítěte na www.cpdm.cz.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a), že jej mohu kdykoli odvolat.
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V
podpis rodičů / zákonného zástupce dítěte

