SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ POBYT a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlašuji mého syna / dceru

, nar.

na příměstský pobyt v SQS Vzdělávacím centru - DS Saurus (dále jen „Saurus“),
na adrese Havlíčkova 416, 509 01, Nová Paka v termínu

_

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby pořadatele (jméno, adresa, rodné číslo,
datum narození, pojišťovna) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v
platném znění.
Souhlasím, aby fotografie pořízené v průběhu příměstského tábora byly poskytnuty rodičům
a zveřejněny na webových stránkách „Saurusu“.
Účastnický poplatek za příměstský pobyt jsem již uhradil/a.
Při odhlášení dítěte z účasti v příměstském táboře uhradím případné storno poplatky a výdaje, které
vzniknou v souvislosti se zrušením přihlášky. Popřípadě využiji možnost přihlášení dítěte na jiný termín.
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte v průběhu kurzu, zajistím jeho
okamžitý individuální odvoz domů, ještě před ukončením daného kurzu.
Jsem si vědom/a toho, že do příměstského tábora nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by
mohl být tímto pobytem ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti. Toto stvrzuji
svým podpisem níže a přiloženým čestným prohlášením o zdravotním stavu dítěte. V samostatné
příloze upozorňuji na zdravotní nebo jiné problémy a omezení mého dítěte, které vedoucí kurzu bude
brát v úvahu. Organizátoři příměstského pobytu však nemohou zajistit pro dítě individuální program
v žádném okamžiku kurzu.
Chráníme Vaše osobní údaje. V této přihlášce se v souladu s Nařízením GDPR shromažďují v rozsahu
nutném pro plnění zákonem uložených povinností pouze osobní údaje dítěte nutné pro zaevidování
dítěte na příměstský pobyt. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou
k plnění daného účelu.
Na začátku příměstského pobytu odevzdám závaznou přihlášku na tábor, písemný souhlas zákonných
zástupců se zařazením dítěte na tábor a souhlas s nakládáním s osobními údaji, čestné prohlášení
zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte, popřípadě léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde
jejich přehled a také způsob užívání).

V Nové Pace dne:
podpis zákonného zástupce dítěte

_

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na příměstský pobyt v termínu:

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodné číslo dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení a telefon:

Matka: ……………………………………………………………………………………..
Otec: ………………………………………………………………………………………..
Jiná zodpovědná osoba: …………………………………………………………..

Osoby, které mohou dítě na pobyt ráno přivážet a odpoledne ho vyzvedávat (musí být starší 12 let):
1.
2.
3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Užívání léků

Omezení v jídelníčku

Jiná sdělení

V Nové Pace dne:
podpis zákonného zástupce dítěte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Prohlašuji, že mé dítě

nar.

Je způsobilé zúčastnit se příměstského tábora v SQS Vzdělávacím centru - DS Saurus

od

do

,

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že
ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před nástupem do příměstského tábora přišlo toto
dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si
vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Prohlašuji, že jeho zdravotní a psychický stav mu umožňuje účast na příměstském pobytu bez omezení.

V Nové Pace dne:
(prohlášení musí být podepsáno méně než 3 dny před zahájením pobytu)

podpis zákonného zástupce dítěte

