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Přihláška dítěte na příměstský letní tábor 
„Prstem po mapě aneb malí turisté“ 17. 7. – 21. 7. 2017 v Kladně

Jméno dítěte: Příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště
Ulice, č.p.: PSČ:
Město: 
Zdravotní pojišťovna:
Informace o zdravotních omezeních a jiných specifikách dítěte (alergie, strachy, apod.):

Zákonní zástupci dítěte:
matka otec
jméno: jméno: 
příjmení: příjmení: 
telefon: telefon: 
e-mail: e-mail: 

Další osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte:
jméno: jméno: 
příjmení: příjmení: 
telefon: telefon: 

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že výše uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé a úplné.
Souhlasím / Nesouhlasím se zařazením e-mailové adresy rodičů dítěte do databáze spolku
za účelem zasílání zpráv o činnosti a akcích konaných spolkem Budka Kladno, z.s. (nehodící se
škrtněte).

Storno  podmínky:  přihlašování  do  30.6.  -  platba  do 5ti  dnů od  přihlášení,  při  odhlášení
do 9.7. vracíme 50 % částky, po tomto datu propadá celá částka, je ale možné za dítě sehnat
náhradníka. V případě odhlášení z tábora z nečekaných vážných rodinných událostí, úrazu či
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nemoci  (doložené  lékařským  posudkem),  činí  storno  poplatek  900,-  Kč.  V případě
onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu
dítěte, vracíme poměrnou část zaplacené částky.   

Rodiče souhlasí s fotografováním a pořizováním videonahrávek dítěte v rámci výchovně –
vzdělávacích  aktivit  a s použitím  těchto  fotografií,  videonahrávek,  kreseb  a  výtvorů  dětí
k propagačním  účelům  organizace  Budka  Kladno  a  projektů,  do  kterých  je  organizace
zapojena. Budka Kladno se zavazuje rodiče vyrozumět o použití záznamů dítěte, popř. využití
děl dítěte (např. e-mailem) shora uvedeným způsobem. V souvislosti s uvedenými mají rodiče
právo v jednotlivých případech použití záznamů dítěte či prezentaci děl dítěte odmítnout.

Souhlasím s tím, že mé dítě nebude mít na táboře mobilní  telefon,  v  případě potřeby je
možné volat vedoucím tábora.

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s výše uvedenými storno podmínkami. 

Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě nutnosti z rozhodnutí vedoucích tábora ošetřeno
u lékaře, případně na lékařské pohotovosti.

Souhlasím s  tím,  že  s  osobními  údaji  mého dítěte  bude nakládáno v  souladu s  článkem
5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V  den  nástupu  tábora  odevzdám  vedoucím  podepsané  prohlášení  o  bezinfekčnosti
a ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Místo a datum: 

Podpisy zákonných zástupců:
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