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 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 na sportovně vodácký pobyt pro rodiny s dětmi 
 „ VLTAVA NA LODÍCH “ 
 Dům dětí a mládeže Litomyšl www.litomysl.cz/ddm 
 

Termín: 29.července – 5.srpna.2017 (sobota-sobota) 
 
Zákonný zástupce, který se zúčastní akce: 
Jméno a příjmení: Datum narození: 

Adresa: 

E-mail: Telefon: 

 
Další účastníci: 
Jméno a příjmení: Datum narození: 

Jméno a příjmení: Datum narození: 

Jméno a příjmení: Datum narození: 

Jméno a příjmení: Datum narození: 

 
Zakroužkujte vhodnou odpověď:  
Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů můžou být z pobytu 
pořízeny fotografie nebo videozáznam členů naší rodiny, které mohou být použity k prezentaci 
činnosti DDM : ANO  NE  
 
Důležité pokyny:  

• Za zdravotní stav a bezpečnost po dobu tábora odpovídají zákonní zástupci nezletilých. 
Rodiče po celou dobu pobytu zodpovídají za své děti. Každý účastník jede na vlastní 
nebezpečí !!!  

• Všichni účastníci podléhají pobytovému řádu a podřídí se organizačním pokynům.  
• Případný zisk z pobytu bude převeden do rezervního fondu táborů, který slouží k obnově 

táborového vybavení.  
• 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.  
• Zálohu ve výši 1000Kč/osoba je nutné uhradit nejpozději do 31. března 2017, doplatek do 

31. května 2017 na účet č. 211390619/0600, variabilní symbol 29072017 a do zprávy 
pro příjemce uveďte příjmení rodiny. 

• Údaje na přihlášce slouží pouze pro vnitřní potřebu DDM Litomyšl a nejsou veřejně 
přístupné.  
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Potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby 
DDM Litomyšl, se sídlem 17. listopadu 905, Litomyšl, 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 
spojeném s účelem pobytu.  
 
Prohlášení zákonného zástupce:  
Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedené akci, jsem obeznámen/a s jejím charakterem, 
podmínkami stanovenými pro účastníky, s výší poplatku a jeho účelem a personálním zajištěním 
akce. Dále prohlašuji, že všichni přihlášení členové mé rodiny umí plavat.  
 
Podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a a pravdivě vyplnil/a výše uvedená ustanovení na 
stranách 1- 2 a tímto je beru na vědomí.  
 
 
Dne: …………………………………… Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………. 
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