5. – 21. 8.
2016

Přihláška na příměstský tábor
pro děti ve věku 5 – 14 let
Údaje o dítěti:
Jméno: ......................................................................................................................................
Příjmení: ...................................................................................................................................
Bydliště: ...................................................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: .............................................................................................................

Údaje o zákonném zástupci dítěte:
Jméno: ......................................................................................................................................
Příjmení: ...................................................................................................................................
Telefon č. 1: .............................................................................................................................
Telefon č. 2: .............................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................
Poznámka (zdravotní omezení dítěte, speciální dieta, jiné):

Termín:
Kdykoliv ve všední dny
v období 8. 8. – 19. 8. 2016
Označte libovolný den (jeden či více).

□ Po 8. 8.
□ Út 9. 8.
□ St 10. 8.
□ Čt 11. 8.
□ Pá 12. 8.
□ Po 15. 8.
□ Út 16. 8.
□ St 17. 8.
□ Čt 18. 8.
□ Pá 19. 8.

......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Potvrzení:
Potvrzuji odesláním přihlášky, že moje dítě je schopno po zdravotní a psychické stránce absolvovat příměstský tábor a že netrpí žádnou
infekční či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních účastníků příměstského tábora. Veškeré údaje, zde uvedené, slouží
pouze pro potřeby Olympijského parku Pardubice 2016.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Odesláním přihlášky souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů statutárním městem Pardubice,
IČ: 00274046, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, výhradně pro účely přihlášení a evidence účasti dítěte
na příměstském táboře pořádaném v rámci projektu Olympijský park Pardubice 2016.
Tento souhlas uděluji ke všem osobním údajům obsaženým v tomto formuláři, a to po dobu trvání účelu zpracování. Zároveň jsem
si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejm. práva
přístupu k informacím, opravu a doplnění). Uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Odesláním přihlášky souhlasím s pořizováním fotografií dítěte z průběhu táborových aktivit a jejich zveřejněním na oficiálních webových
stránkách a soc. sítích města a olympijského parku.
Cena: 500,- Kč/den/dítě
Informace o platbě:
Úhradu celé částky „táborného“ provádějte bezhotovostně na účet statutárního města Pardubice č. 19-326561/0100, Komerční banka,
a.s., variabilní symbol: 379841, specifický symbol: datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR (např. 25052005). Do zprávy pro
příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte. Částku je nutné uhradit nejpozději do 7 dnů před nástupem na příměstský tábor. Připsáním
platby na účet statutárního města Pardubice je dítě automaticky přihlášeno. Storno podmínky jsou uvedeny v průvodních informacích
k příměstskému táboru.
Odesláním přihlášky zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a s provozním řádem příměstského tábora, jehož znění je zveřejněno
na www.olympijskeparky.cz/olympijsky-park-pardubice-2016/primestske-tabory/provozni-rad.
Vyplněnou přihlášku (vč. podpisu zákonného zástupce dítěte) zašlete v příloze elektronicky (v podobě skenu) na emailovou adresu:
primestskytabor.opp@gmail.com
V ……………………….. dne ………………………..

.........………………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte

Více informací naleznete na www.pardubice.eu v sekci Olympijský park Pardubice 2016 - příměstské tábory.

