Děti od 3 let:

PŘIHLÁŠKA na Letní Hravé hrátky - krátkodobé hlídání

Celodenní vstup 7-16 h (9 hodin)
Jednorázový denní vstup …………………500,-/den
Týden - 5 x vstup………………………….. 1800,-/ 5 vstupů
Měsíční 20 x vstup…………………………..6000,-/20 vstupů
V ceně je zahrnuta strava a pitný režim.
Na účet číslo..2300193608/2010, VS - čtyřiposlední čísla rodného číslo dítěte, SS - 5
do poznámky uveďte název tábora a monogram dítěte (cesta kolem světa-FM). Učet je transaprentní.

Termín: ………………………………………………………………………………...
Dítě:
jméno a příjmení́ dítěte:........................................................................................
datum narození:........................................................................ZP:.......................
adresa:...................................................................................................................
zdravotní́ stav:........................................................................................................
Zákonný zástupce:
jméno a příjmení:.........................................…………...........................................
telefon:..................
telefon:..................
e-mail:..................................................................................................
adresa: ………………………………………………………………………
Storno podmínky:Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora.
Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora. Odhlášení v den zahájení
tábora činí poplatek 100% z celkové ceny tábora. Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě
náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).
Pojištění dětí:Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu. Z těchto důvodů požaduje provozovatel tábora
pojištění přihlášených nezletilých dětí. Rodiče nezletilých dětí tímto berou na vědomí, že na dobu pobytu jejich dětí na
táboře uzavřou pro ně krátkodobé úrazové pojištění.V případě, že by toto neučinili, zavazují se, že nahradí provozovateli
tábora veškeré náklady, které by mu v důsledku neuzavření tohoto pojištění vznikly
Potvrzuji svým podpisem, že moje dítě je schopno po zdravotní a psychické stránce absolvovat akci či aktivitu Sluníčka
- Centra pro rodinu, z.s a že netrpí žádnou infekční či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních účastníků
akci či aktivitu Sluníčka - Centra pro rodinu, z.s. Zároveň tímto podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s provozním
řádem Sluníčka - Centra pro rodinu,z.s..Veškeré údaje, zde uvedené, slouží pouze pro potřeby Sluníčka – Centra pro
rodinu, z.s.. Dále tímto podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a souhlasím s pořizováním fotografií
účastníků a s případným vyvěšením fotografií na nástěnkách,webových stránkách či FB profilu za účelem prezentace a
propagace Sluníčka – Centra pro rodinu,z.s..
Rodiče svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů̊ na přihlášce a dávají́ tímto souhlas, aby v ní uvedené́ údaje
byly zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně̌ osobníchúdajů̊.Provozovatel stvrzuje, že s výše
uvedenými osobními daty bude nakládáno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a vnitřních
předpisů Sluníčko - Centrum pro rodinu, z. s.

Datum:....................Místo:...........................

Podpis zákonného zástupce:…………………………

Nástupní list dítěte
(Písemné prohlášení rodičů)
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s., ičo: 22768866

Jméno a příjmení dítěte..................................................................
Narozen/a/.....................................................................................
Telefon, na kterém budu k dosažení.................................…………………..pro předčasné převzetí dítěte.
Osoba oprávněna k vyzvednutí dítěte jméno a tel.:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) V rodině
není žádná infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený
zdravotní nebo lékařský dohled.
Dítě nemá ve vlasech vši ani hnidy, při nalezení vší je dítě vráceno rodiči.
Zavazuji se se, neprodleně tuto informaci oznamit chůvě nebo lektorům Sluníčka - Centra pro rodinu, zs. V
případě, zamlčení těchto informací nebo podání nepravdivé informace lze zrušit pobyt dítěte ve školce bez
finanční náhrady.
U svého dítěte upozorňuji na následující výchovné a zdravotní problémy s tím, že pokud nějakou závažnou
skutečnost zatajím, bude to mít za následek nepřijetí(a návracení dítěte) dítěte.
.....................................................................................................................................................
Zdravotní problémy - alergie, léky, jiné..: ................................................................................
.....................................................................................................................................................
Důležité sdělení rodičů:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna:

…………………………………………...Doložit kopii průkazky.

Zavazuji se uhradit provozovateli veškeré škody na jeho majetku, pokud mé dítě prokazatelně škody způsobí.
Tyto údaje budou zpřístupněny pouze pověřené osobě pro výkon její práce/funkce.
Jsem si vědom/a/ právních následků a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
Provozovatel stvrzuje, že s výše uvedenými osobními daty bude nakládáno podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a vnitřních předpisů Sluníčko - Centrum pro rodinu, z. s.

Dne: ................................. Podpis zákonného zástupce: .................................................
Prohlášení nesmí být starší 1 dne před zahájením docházky!

