Pokyny k příměstskému táboru
Třemošnice

Sraz dětí na tábor 1. den: 7.45 – 8.00 hod v KD Třemošnice, ostatní dny dle
počasí (Zámecký areál nebo KD )
Rozchod dětí na konci dne: 16.00 hod od KD Třemošnice, nebo ze zámeckého
areálu. Dítě odchází v doprovodu zákonného zástupce, případně náhradníka, a nebo
zákonný zástupce dá písemný souhlas s tím, že dítě po skončení aktivit bude
odcházet domů bez doprovodu, samostatně.
V den zahájení příměstského tábora zákonný zástupce odevzdá požadovanou
dokumentaci:
• Kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• Prohlášení o zdravotní způsobilosti
• Písemné sdělení jak bude probíhat odchod dítěte z tábora
Co by mělo mít dítě sebou:
Dítě bude mít pláštěnku, vhodnou obuv, oblečení odpovídající počasí, délce a
programu tábora.
Základní pití a dle potřeby svačinu. Oběd zajištěn ve školní jídelně. Pitný režim
doplňován. Pokud má dítě dovoleno je možné mít kapesné, prosím ovšem s mírou.
Doporučujeme 50Kč, na případné dobroty to určitě postačíJ
Co by dítě nemělo mít sebou:
Telefony, tablety, fotoaparáty, šperky, větší obnos peněz a jiné cenné předměty.
V případě ztráty, či poškození Spolek není zodpovědný. Za škody způsobené dětmi
zodpovídají rodiče.
Tým SPORT KIDS, z. s.

• příloha č. 1 Prohlášení o zdravotní způsobilosti
• příloha č. 2 Písemné sdělení jak bude probíhat odchod dítěte z tábora
• příloha č. 3 Souhlas s informacemi

SPORT KIDS z.s.
Zámecká 48
538 43 Třemošnice

Email: info@sportkids-cz.cz
www.sportkids-cz.cz
IČ: 285 59 398

• příloha č. 1 Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Toto potvrzení s datem ne starší jeden den odevzdejte (nebo dítě předá) hl.
vedoucímu v den jeho nástupu na příměstský tábor.

Písemné prohlášení zákonných zástupců
Prohlašuji, že mé dítě, nejeví známky žádného akutního či virového onemocnění
(průjem, teplota apod.). Nemá nařízené karanténní opatření a není mi známo, že v
posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
Jméno dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora v termínu:
Svým podpisem dále prohlašuji, že na základě lékařského posouzení zdravotního
stavu, je můj syn/dcera/svěřená osoba způsobilý(á) absolvovat fyzickou zátěž
příměstského tábora bez nebezpečí poškození zdravotního stavu.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení
bylo nepravdivé.

V

SPORT KIDS z.s.
Zámecká 48
538 43 Třemošnice

dne:

Podpis zákonných zástupců:

Email: info@sportkids-cz.cz
www.sportkids-cz.cz
IČ: 285 59 398

•

příloha č. 2 Písemné sdělení jak bude probíhat odchod dítěte z tábora

SDĚLENÍ O ODCHODU DÍTĚTE
Souhlas se samostatným odchodem dítěte z příměstského tábora:
Souhlasím s tím, že dítě: --------------------------------------------------------- bude po
ukončení aktivit příměstského tábora odcházet domů samostatně.

V

SPORT KIDS z.s.
Zámecká 48
538 43 Třemošnice

dne:

Podpis zákonných zástupců:

Email: info@sportkids-cz.cz
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IČ: 285 59 398

• příloha č. 3 Souhlas s informacemi

Souhlas s uveřejněním fotografií dětí
Souhlasím – nesouhlasím, aby fotografie (či skupinové foto) mého dítěte
…....................................................................................................,nar.….....................
............., pořízené při akcích Dětské skupiny/Příměstského tábora, byly uveřejněny
na webových stránkách spolku, na sociální síti spolku, v tisku a propagačních
materiálech spolku.
V Třemošnici dne …...................................................................
Podpis zákonných zástupců dítěte: …............................................................
Souhlas zákonných zástupců s nakládáním s osobními údaji dítěte.
Dávám tímto svůj souhlas spolku SPORT KIDS z.s., ke shromažďování,
zpracovávání a evidenci osobních údajů mého syna – mé dcery
….............................................................................................,nar.…............................
............, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních
údajů, které jsou nezbytné pro práci spolku a v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte a na
zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a
archivnictví. Souhlas poskytuji pouze spolku, která bez zákonem stanovených
případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto
údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním,
před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
V Třemošnici ….....................................................................

Podpis zákonných zástupců dítěte …..........................................................
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