ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Malý průzkumník přírody
(pro děti ve věku 3 – 6 let)
Termín konání:
Místo konání:

15. - 19. srpna 2022
Sklářská 81, 435 42 Litvínov – Hamr

Pořadatel tábora:

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŘABINKA
IČO 03 758 702, www.skolajerabinka.cz
tel. 603 421 156, e-mail: hana.siskova@skolajerabinka.cz

Informace k ceně a platbě:
Celková cena je: 2.750,- Kč (pro děti MŠ Jeřabinka 750,- Kč) za celý týden
(záloha ve výši 50 %, místo bude závazně rezervováno po připsání zálohy)
Doplatek ceny tábora do 15. 6. 2022 pod var. symbolem, kterým je datum nar. dítěte ve formátu ddmmrr na účet
školy č.ú. 123-5252900227/0100
Cena zahrnuje jídlo 3x denně (2x svačina, oběd), vstupné, jízdné, materiál na tvoření.

Informace ke stornu tábora:
V případě zrušení účasti ze strany klienta budou ze strany pořadatele nárokovány tyto storno poplatky:
zrušení účasti 28 dní a více před začátkem tábora 30 % z celkové ceny tábora
zrušení účasti 8-27 dnů před začátkem tábora 40 % z celkové ceny tábora
zrušení účasti 0-7 dní před začátkem tábora 50 % z celkové ceny tábora

Zákonní zástupci dítěte
Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………………………………telefon .……………….…………….
Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………………telefon .……………….…………….

Přihlašujeme naše dítě:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: …….….……………………………………… …………………...…………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Soukromá škola pracující na principech waldorfské pedagogiky
Sklářská 81 (sídlo, provozovna MŠ a ZŠ)
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K žádosti uvádím tyto následující pravdivé údaje:
Důležité údaje o dítěti (zdravotní či stravovací omezení, alergie apod.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V ………………………………dne …………………. Podpis žadatele (zákonného zástupce): ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

____________________________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Dávám svůj souhlas Základní a mateřské škole Jeřabinka, Sklářská 81, Litvínov - Hamr k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj
souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy. Souhlas poskytuji na celé období trvání příměstského tábora a
na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené
škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání
důvodů.
V …………………………… dne ………………………

Podpis žadatele/zákonného zástupce: ………………………………….………..

_____________________________________________________________________________________________
Dávám / nedávám* svůj souhlas Základní a mateřské škole Jeřabinka, Sklářská 81, Litvínov - Hamr k fotografování dětí v
rámci činností a akcí v mateřské škole a s jejich použitím při prezentaci a propagaci (v tisku, v kronice, na internetu apod.)

* Nehodící se škrtněte.
V …………………………… dne ………………………

Podpis žadatele/zákonného zástupce: ………………………………….………..

_____________________________________________________________________________________________
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