Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace
763 23 Dolní Lhota 80, IČO 750 20 939, + 420 577 138 031, zs.dolni-lhota.cz

Přihláška na dětský příměstský tábor

Cesta kolem světa 19. – 23. 7. 2021
ÚČASTNÍK TÁBORA
jméno a příjmení

………………..……..……..…………..……………………………….

datum narození

..……………………..………..………….……………………………..

bydliště

…………………….…….……..………….…………………………….

Informace k ceně a platbě tábora:
Cena tábora bude hrazena v rámci letní výzvy MŠMT – Letní kempy 2021.
Informace o organizaci tábora:
Příchod do kulturního domu: 7.30 – 8.00 hodin
Ukončení programu a odchod domů: 15.30 – 16.30 hodin
S sebou: sportovní oblečení a obuv, přezůvky, pokrývku hlavy, popř. plavky
Bližší informace: Ivana Grácová, tel.: 605 467 324, e-mail: reditelka@zslhota.cz
jméno a příjmení matky:

..............................................................................

telefon:

…............................................................................

e-mail:

…………………………………………………………….…………….

jméno a příjmení otce:

..............................................................................

telefon:

…............................................................................

e-mail:

……….………………………………………….…………..………….

V …........................................, dne ………………………

……….………..………………………………
podpis rodičů

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace
763 23 Dolní Lhota 80, IČO 750 20 939, + 420 577 138 031, zs.dolni-lhota.cz

Dotazník o zdravotním stavu dítěte, pro účely příměstského tábora 19. – 23. 7. 2021
Prosím vyplňte čitelně. Na pravdivosti údajů může záviset zdraví vašeho dítěte.

•

Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod.?
........................................................................................................................................................................

•

Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka apod.)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

•

Užívá Vaše dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky?
........................................................................................................................................................................

•

Jiné sdělení (omezení) týkající se dítěte:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

•

Prohlašuji, že mé dítě: dovede / nedovede plavat, s pomůckou / bez pomůcky

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace,
informuje zákonné zástupce účastníka tábora, že:
a) z tábora budou pořizovány ilustrativní fotografie, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové
fotografie a záběry z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem anebo se neuvádí více, než křestní
jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,
b) fotografie pořizovány a používány k veřejné prezentaci činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky,
zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, školském zpravodaji,
c) zpracovávané osobní údaje jsou likvidovány nejdéle do jednoho roku po skončení tábora,
d) omezený rozsah fotografií může škola použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence
a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie školy), v těchto případech není třeba udělovat
svolení a souhlas,
e) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka tábora a
jeho práv ze strany školy.
Za účastníka tábora (jméno, příjmení, rok narození) …………………………………………………….……………………………………………………………..
uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole svolení k pořízení a rozšiřování fotografií (bod b) ve výše uvedeném
rozsahu po dobu konání příměstského tábora.
Jméno, příjmení (čitelně) + podpis zákonného zástupce …………………………………………………………..…………..……………..

V ……………………………………………………. dne ……………..……… 2021

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace
763 23 Dolní Lhota 80, IČO 750 20 939, + 420 577 138 031, zs.dolni-lhota.cz

