ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Letní příměstský tábor 2019
Termín tábora: 26. 8. - 30. 8. 2019 GYMNASTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Letní příměstský tábor 2019
Číslo tábora: 8.

Termín tábora: 26. 8. - 30. 8. 2019 GYMNASTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

íslo tábora: 8.

Kde: DDM Zvonek Vizovice, ul.Slušovská 813, 763 12 Vizovice
Cena: 1.700,- Kč (5 dní)
(zahrnuje: pitný režim, svačiny, oběd, jízdné, vstupné, pronájem tělocvičny, materiál a pojištění)

Kde: DDM Zvonek Vizovice, ul.Slušovská 813, 763 12 Vizovice
Cena: 1.700,- Kč (5 dní)
(zahrnuje: pitný režim, svačiny, oběd, jízdné, vstupné, pronájem tělocvičny, materiál a pojištění)

Povinné osobní údaje (pro účely vedení školní matriky dle § 28 Školského zákona).

Povinné osobní údaje (pro účely vedení školní matriky dle § 28 Školského zákona).

Jméno a příjmení dítěte: …….………………………………………………..…..……...

Jméno a příjmení dítěte: …….………………………………………………..…..……...

Místo trvalého pobytu: ……………….……………………………………..…..…….….

Místo trvalého pobytu: ……………….……………………………………..…..…….….

Rodné číslo:……….……………………………... Státní občanství: ……….…..………

Rodné číslo:……….……………………………... Státní občanství: ……….…..………

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

…………………………………………………………..……….…………….…………...

…………………………………………………………..……….…………….…………...

Mobilní telefon (zákonného zástupce):

Mobilní telefon (zákonného zástupce):

telefon bude použit pro účely komunikace s rodičem pouze ve věci konání tábora

………………………………………
U svého dítěte upozorňuji na tyto problémy (zdravotní, aj.):

telefon bude použit pro účely komunikace s rodičem pouze ve věci konání tábora

údaje o zdravotní způsobilosti dítěte jsou použity pouze pro účely zabezpečení bezpečnosti účastníků tábora

údaje o zdravotní způsobilosti dítěte jsou použity pouze pro účely zabezpečení bezpečnosti účastníků tábora

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU - GDPR

Já (zákonný zástupce dítěte) ………………………………….……… dávám výslovný souhlas ke
zpracování osobních údajů o mém dítěti (výše uvedeném).

Já (zákonný zástupce dítěte) ………………………………….……… dávám výslovný souhlas ke
zpracování osobních údajů o mém dítěti (výše uvedeném).

Zpracovávané osobní údaje: pořízené fotografie a videa z tábora.
Účel zpracování/zveřejnění osobních údajů dotčené osoby: fotografie a videa budou použity pro propagaci
činnosti DDM na webových stránkách www.ddmzvonek.cz ve školním roce 2019/2020. Dále na nástěnkách
v budově DDM a v tištěné Kronice táborů – za účelem dokumentování historie DDM. Soubory mohou být uloženy
na jiném serveru: Rajce.cz, Facebook a Instagram, nebo mohou být vytištěny v novinách.
Doba zpracování: Na webových stránkách do ukončení roku 2019/2020. Následně budou ze serverů smazány.
Fotografie a videa jsou dále archivovány ve spisovně DDM na úložném disku. Tištěné fotografie jsou archivovány
v Kronice táborů - za účelem dokumentování historie DDM.
Poučení: Tento souhlas lze kdykoli odvolat u ředitele DDM Zvonek.

Zpracovávané osobní údaje: pořízené fotografie a videa z tábora.
Účel zpracování/zveřejnění osobních údajů dotčené osoby: fotografie a videa budou použity pro propagaci
činnosti DDM na webových stránkách www.ddmzvonek.cz ve školním roce 2019/2020. Dále na nástěnkách
v budově DDM a v tištěné Kronice táborů – za účelem dokumentování historie DDM. Soubory mohou být uloženy
na jiném serveru: Rajce.cz, Facebook a Instagram, nebo mohou být vytištěny v novinách.
Doba zpracování: Na webových stránkách do ukončení roku 2019/2020. Následně budou ze serverů smazány.
Fotografie a videa jsou dále archivovány ve spisovně DDM na úložném disku. Tištěné fotografie jsou archivovány
v Kronice táborů - za účelem dokumentování historie DDM.
Poučení: Tento souhlas lze kdykoli odvolat u ředitele DDM Zvonek.

Datum ………………………………….

Datum ………………………………….

Podpis: …………………………………………….

Přihlašuji své dítě na příměstský tábor a finanční částku za tábor 1.700,- Kč uhradím nejpozději
do 31. května 2019 na účet 212840204/0300 VS = číslo tábora, nebo v kanceláři DDM Zvonek Vizovice.
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem DDM Zvonek Vizovice (na www.ddmzvonek.cz).

Ve ……………
Dne ………………..

Podpis zákonného zástupce …………………………….

………………………………………
U svého dítěte upozorňuji na tyto problémy (zdravotní, aj.):

Podpis: …………………………………………….

Přihlašuji své dítě na příměstský tábor a finanční částku za tábor 1.700,- Kč uhradím nejpozději
do 31. května 2019 na účet 212840204/0300 VS = číslo tábora, nebo v kanceláři DDM Zvonek Vizovice.
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem DDM Zvonek Vizovice (na www.ddmzvonek.cz).

Ve ……………
Dne ………………..

Podpis zákonného zástupce …………………………….

