Přihláška na příměstské tábory s Montessori Na Vlně

Jméno a příjmení: _________________________________________________________________
Datum narození: ___________________________________________________________________
Trvalé bydliště:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna: _________________________________
Dítě přihlašuji na (zaškrtněte, prosím):
☐ Turistický (4- 7 let)

☐ Výtvarně-jógový (4-7)

☐ Valašský (4-7)

☐ Řemeslný (4-7)

☐ In-line (od 6 let)
Umí již dítě něco na bruslích? (vyberte, prosím, z následujících možností)
Nikdy na bruslích nestál/a --- Základy, ale jistý si není --- Potřebuje vypilovat techniku --- Je zdatný bruslař

☐ Street Art Camp (od 10 let)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dítě se bude v průběhu tábora stravovat s námi (2x svačina, oběd): ☐ ano ☐ ne

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________
Trvalé bydliště (pokud se liší od adresy dítěte):__________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________

(prostřednictví e-mailové adresy s Vámi budeme dále komunikovat organizační záležitosti a případné změny)

Školka Na vlně, zřizovatel Vzdělávací institut Kormidlo z.s.; se sídlem Chodská 697, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
tel: 736 767 048; 734 696 552

Přihláška na příměstské tábory s Montessori Na Vlně
Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o zdravotním stavu, souhlas s ošetřením, GDPR
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím s pořizováním fotografií či audiovizuálních záznamů mého dítěte v průběhu tábora a jejich
dalším použitím za účelem činnosti Vzdělávacího institutu Kormidlo a jeho propagace v tištěné i
elektronické podobě, zejména na webových stránkách, facebookových stránkách a v místním,
regionálním tisku, v jeho papírové i webové podobě (např. nástěnky a vitríny, apod.). Byl jsem poučen
a jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.
☐ ano ☐ ne

Souhlasím s kontaktováním a zasíláním nabídky služeb (pozvánky na akce, nabídky kurzů, akcí,
táborů, apod.) prostřednictvím uvedeného e-mailu.
☐ ano ☐ ne
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste
povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.

2. Souhlas s ošetřením: ☐ ano ☐ ne
Potvrzuji, že jsem byla seznámen/a, že v případě potřeby bude mému dítěti poskytnuta akutní péče bez
mého souhlasu dle rozhodnutí lékaře. Beru na vědomí, že v případě potřeby (určí-li tak lékař) se budu
muset bezodkladně dostavit do příslušného zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím
zdravotnických služeb mému nezletilému dítěti a zavazuji se poskytnout v této věci veškerou
potřebnou součinnost.
Aktuální zdravotní omezení (léky, alergie, speciální dieta, apod.):

Jiná sdělení pro lektora ke zdravotnímu stavu dítěte:

Svým podpisem na přihlášce stvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly pro příměstský tábor (viz
poslední stránka dokumentu) a souhlasím s nimi.

_________________________________________________________________________________
Místo podpisu

Datum

Podpis

Školka Na vlně, zřizovatel Vzdělávací institut Kormidlo z.s.; se sídlem Chodská 697, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
tel: 736 767 048; 734 696 552

Přihláška na příměstské tábory s Montessori Na Vlně
Pravidla pro příměstské tábory 2022
1. Po vyplnění přihlášky uhraďte, prosím, zálohu. Přihláška se stává závaznou dnem připsání zálohy

1000,- na účet pořadatele do konce května. Zbytek částky pak nejpozdeji uhraďte do konce
června. Přihlášku lze zaslat scanem na skolanavlne@gmail.com, donést osobně do budovy Škol
Na vlně se sídlem Chodská 697, Rožnov pod d Radhoštěm (vhodit do poštovní schránky)

2. Platba bude uhraďte na účet pořadatele vedený u Fio banky:

Číslo účtu: 2501369868/2010
Variabilní symbol: Turistický - 250722; Výtvarný - 010522; Valašský - 081222; Řemeslný 150822; In-line - 180722; Street Art - 250722
Do zprávy uveďte jméno dítěte
3.

Spolu s potvrzením platby pak obdržíte Prohlášení zákonného zástupce dítěte o
bezinfekčnosti, který vytištěný a vyplněný odevzdáte 1. den tábora. Zašleme mailem po
obdržení přihlášky.

4.

Storno podmínky:
Náhlé onemocnění či úr az dítěte (lékařské potvrzení), a případné odhlášení bude řešeno
individuálně.

5. Cena tábora zahrnuje náklady na přípravu a pomůcky programu, mzdy lektorů, oběd,
dopolední a odpolední svačinu a pitný režim každý den, drobné odměny, tričko, připojištění.
6. Zákonný zástupce si je vědom charakteru tábora a dítě přihlašuje s ohledem na tyto
skutečnosti.
7. V okamžiku nástupu na tábor je nutné odevzdat všechny potřebné doklady (originály
přihlášky, potvrzení o bezinfekčnosti - o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění, kopie kartičky pojištěnce).
8. Vyhrazujeme si právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti dětí.
9. Příměstský tábor se koná od 8. do 16. hodin (děti lze přivádět mezi 8:00 – 8:30, odcházet
mohou mezi 15:00 – 16:00)
Táborový řád:
1. Účastník příměstského tábora se řídí pokyny lektorů, dodržuje režim a účastní se programu.
2. Nevzdaluje se z dohledu vedoucích bez jejich vědomí.
3. Hlásí jakýkoli, i nepatrný, úraz ihned vedoucím.
4. K ostatním dětem se chová ohleduplně.
6. Účastník tábora, který hrubě poruší táborový řád, bude bez náhrady vyloučen.
7. Používání mobilních telefonů a zábavné elektrotechniky není během programu dovoleno.

Školka Na vlně, zřizovatel Vzdělávací institut Kormidlo z.s.; se sídlem Chodská 697, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
tel: 736 767 048; 734 696 552

