
1 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na letní příměstský keramický tábor „Děti duhového hada“ 

Dům dětí a mládeže Litomyšl 
www.litomysl.cz/ddm 

 

 

Termín tábora od 24. – 28.7 2017 

Jméno a příjmení dítěte  
 

Datum narození  Rodné 
číslo 

 
 

Adresa trvalého bydliště  
 
 

 

škola  třída  
 

Ošetřující lékař  telefon  
 

 
 

Jméno a příjmení 
zákonného zástupce 

 

e-mail  
 

Adresa trvalého bydliště  
 

Telefon před táborem  Telefon 
v době 
tábora 

 

U svého dítěte 
upozorňuji na: 
alergie, omezení, fobie, 
diety ... 

 

 
 
 
 
Zakroužkujte správné odpovědi: 
 

 Moje dítě je: DOBRÝ PLAVEC  PLAVEC  NEPLAVEC   
používá pomůcky kruh, rukávky, koupací čepici … 
 

 Při teplém počasí se moje dítě může jít koupat s táborem na plovárnu 
v Litomyšli ANO  NE 
 

 Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů 
může být moje dítě fotografováno  ANO  NE 
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pokračování na straně č.2 
 Při příchodu na tábor odevzdám čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení na  

DDM Litomyšl http://www.litomysl.cz/ddm/tabory.php) a originál nebo    kopii kartičky 
zdravotní pojišťovny.  

 
 Zákonný zástupce se seznámil s táborovým řádem a denním režimem 

http://www.litomysl.cz/ddm/tabory.php a dítě bylo poučeno o vhodném používání 
mobilního telefonu a jiných cenných předmětů dle táborového řádu. 

 Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podřídí se pokynům vedoucích 
tábora. 
 

 Případný zisk z tábora bude převeden do rezervního fondu táborů, který slouží 
k obnově vybavení pro tábory.  

 Pokud dítě v průběhu tábora onemocní a bude nutné ukončení jeho pobytu na 
táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky 
z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí 
tábora. 

 Pokud budete žádat příspěvek od zdravotní pojišťovny, na vyžádání vám napíšeme 
potvrzení o zaplacení a účasti na táboře. 

 Pokud vám zaměstnavatel přispěje na rekreaci dítěte, vystavíme vám fakturu na vámi  
uvedeného zaměstnavatele. 

 Platbu za tábor ve výši 1300 Kč uhradím nejpozději do konce května. 
 

 Údaje na přihlášce slouží pouze pro vnitřní potřebu DDM Litomyšl a nejsou veřejně 
přístupné. 
Potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas 
s tím, aby DDM Litomyšl, se sídlem 17. Listopadu 905, Litomyšl 570 01, jako správce 
zpracovávalo v souladu se zákonem č 1001/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 
Osobní údaje uvedené na této přihlášce a též osobní data, fotografie a videonahrávky 
pořízené v průběhu tábora je DDM Litomyšl oprávněn zpracovat prostřednictvím 
svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či 
zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. DDM Litomyšl může používat 
tyto osobní údaje ke své činnosti a to v nutném rozsahu pro účely  
letního tábora. 

Podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a  a pravdivě označil/a  výše uvedená ustanovení 
na stranách 1- 2 a tímto je beru  na vědomí. 
 
 
 
 
Dne: …………………  Podpis zákonného zástupce: ………………………………… 
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