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 Závazná přihláška na pobytovou akci 
 

 
   NÁZEV POBYTOVÉ AKCE:   Pevnost Boyard – letní tábor 2022 
 
   MÍSTO POBYTU:  Tvrz Holešice, Chrást 15, 399 01 Milevsko  DOBA POBYTU: 17.7. – 23.7.2022 
 
   DOPRAVA: Autobus - smluvní  ODJEZD: 17.7. odpoledne PŘÍJEZD: 23.7. dopoledne 
 
 
Závazně přihlašuji sebe/své dítě (dále jen „účastník“) k účasti na výše zmíněné pobytové akci.  
Souhlasím s uvedením osobních údajů účastníka pro potřeby ubytovatele. 
Jsem seznámen(a) s pokyny k účasti, s platebními podmínkami, právy a povinnostmi účastníka.  
 
 
   Příjmení účastníka:      Datum narození: 
 
   Jméno účastníka:       Zdravotní pojišťovna: 
 
   Bydliště:        Telefon: 
 
   Zdravotní potíže, alergie:       
 
   Další důležité informace (mající vliv na pobyt):  
 
 
 
 
 
   Zákonný zástupce účastníka (je-li nezletilý):       
 
   E-mail:      Telefon 1:           Telefon 2: 
 
   Bydliště (liší-li se od bydliště účastníka): 
 
 

Seznámení s předpisy, souhlas se zpracováním osobních údajů: (Napište ANO / NE) 
Svým podpisem na přihlášce stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly tábora (na zadní straně), Táborovým 
řádem a Vnitřním řádem DDM Trend Roudnice n. L. a (dále jen: „DDM“  a souhlasím s nimi. 

Souhlasím s pořizováním fotografií či audiovizuálních záznamů mého dítěte v průběhu pobytové akce a jejich 
dalším použitím za účelem činnosti DDM a jeho propagace v tištěné i elektronické podobě, zejména na 
webových stránkách DDM, facebookových stránkách DDM a v místním, regionálním či celostátním tisku, 
v jeho papírové i webové podobě (např. nástěnky a vitríny, Roudnické noviny, Litoměřický Deník). Souhlasím 
s uveřejněním jména a příjmení mého dítěte a uvedením jeho výsledků v soutěžích a jiných úspěchů.  
Byl jsem poučen a jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.  

 

V Roudnici nad Labem dne:  Podpis účastníka/zákonného zástupce: 
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Pravidla tábora Pevnost Boyard 2022 

 
 Tábor je určen pro děti, které jsou v daném školním roce ve věku od 8 do 14 let (dovršení 8 let do 31.8.)  

 Tábor probíhá v rekreačním zařízení Tvrz Holešice, adresa Chrást 15, Kovářov – Chrást, 399 01 Milevsko  

 Doba trvání tábora je stanovena od neděle 17.7.2022 odpoledne (odjezd z Roudnice n. L.) do soboty 23.7.2022 dopoledne (příjezd 
zpět do Roudnice n. L) 

 Doprava je zajištěna smluvním autobusem přímo na místo a zpět. Časy odjezdů budou upřesněny. 

 Program je zajištěn pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci DDM TREND, přičemž každou skupinu dětí vede pedagog. 
Hlavní vedoucí tábora je Mgr. Zdeňka Fillerová Studená. 

 Zdravotníky tábora jsou Mgr. Jiří Kika (VŠ lékařské vzdělání) a Mgr. Zdeňka Fillerová Studená (ZZA ČČK)  

 Strava je zajištěna v restauraci ubytovacího zařízení Tvrz Holešice, a to 5x denně.  

 Kapacita tábora je 26 – 36 účastníků. V případě nižšího počtu účastníků DDM tábor může zrušit a zajistit účastníkům tábor 
příměstský za obvyklou cenu 1500 Kč.  

 Přihlašovat se lze na telefonu 739 642 906 nebo osobně v DDM.  

 Přednostně budou přijímáni žáci pravidelné činnosti (kroužků) ve školním roce 2021/2022 a jejich sourozenci.  

 Cena tábora je 5.900 Kč. V ceně je zahrnuta doprava na místo a zpět, ubytování s plnou penzí, užívání rekreačních ploch, hřiště, 
tělocvičny, pláže a celodenní výlet na hrad Zvíkov. 

 Platit lze na účet č. 11036471/0100 (je nutné do zprávy uvést jméno dítěte, název tábora). 

 Platba je rozdělena na tři splátky. První zálohu ve výši 2.000 Kč je nutné uhradit nejpozději do 18.března 2022. Druhá záloha ve 
výši 2.000 Kč je splatná nejpozději do 22.dubna 2022. Doplatek ve výši 1.900 Kč musí být uhrazen do 27.května 2022.  

 Stornopoplatky jsou stanoveny dle smluvních podmínek s poskytovatelem ubytování a stravy takto: Nevratná částka je ve výši 25% 
v případě odhlášení více než 31 dnů před nástupem (tj. do 15.6. včetně), ve výši 50% v případě 30 – 13 dnů před nástupem (tj. 
do 4.7. včetně) a 100 % v případě 12 a méně dnů před nástupem (tj. od 5.7. včetně). Odhlášení se provádí písemně u ředitelky 
DDM. Ve všech případech je možné sehnat účast náhradníka. Doporučujeme sjednat si pojištění storna cesty. 

 Účastníci jsou povinni odevzdat osobní dokumentaci k táboru. Tj. řádně vyplněnou přihlášku, kopii kartičky pojištěnce, nástupní 
list, lékařský posudek k absolvování tábora (platnost 2 roky, vrátíme), souhlas s ošetřením, prohlášení o bezinfekčnosti (těsně před 
odjezdem).  

 Při odjezdu a návratu jsou účastníka povinni přivést a vyzvednout zákonní zástupci. Samostatný příchod a odchod není přípustný.  

 Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dětem vybavení, které jim umožní spokojeně, pohodlně a ve zdraví absolvovat tábor (vhodnou 
obuv na výlety, láhev na pití atd). Seznam věcí bude poskytnut předem. 

 Na tábor jsou přijaty pouze děti, které nevykazují příznaky nemoci (bolesti, teplota, kašel, rýma aj.). V případě zdravotních 
problémů dítěte může vedoucí požádat rodiče o neprodlené vyzvednutí dítěte.  

 Účastníci tábora jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pobytu, stravování a hygieny. Zejména provozní řád, požární a 
bezpečnostní předpisy, denní režim a pokyny vedoucích. Chovají se ohleduplně, šetrně k majetku a životnímu prostředí. Účastníci 
mají zakázáno opouštět svévolně tábor nebo vymezený prostor, vzdalovat se od skupiny, podnikat nebezpečné činnosti nebo u 
sebe mít nebezpečné věci. 

 Hrubé porušení táborového řádu, bezpečnostních a hygienických zásad nebo opakované porušování pokynů vedoucích může vést 
k vyloučení dítěte z tábora bez náhrady za zbývající dny. Zákonný zástupce musí v takovém případě dítě vyzvednout. 

 Za důvody k okamžitému vyloučení z tábora mohou být považovány zejména: hrubé chování k ostatním osobám, fyzické či slovní 
útoky, šikana, užití návykových látek, úmyslné poškození majetku nebo životního prostředí, ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví, 
sebepoškozování a jiné závažné chování nebo zjištění skutečností, které jsou zásadní pro pobyt na táboře a byly při přijetí zamlčeny.  

 Neručíme za cenné věci účastníků. V případě ztráty nemůže být na DDM vymáhána škoda. 

 Neručíme za škodu způsobenou účastníky. Doporučujeme sjednání pojištění odpovědnosti za škodu. 

 Vyžadujeme, aby děti neměly u sebe telefony, tablety a jiná zařízení, která narušují jejich aktivní účast při hrách a snižují jejich 
zájem o připravený program. Vyhrazujeme si právo jim tato zařízení odebrat a uschovat po dobu konání tábora. Denně budeme 
vkládat fotografie a report z denní činnosti na facebookové stránky DDM a v případě potřeby budeme pro zákonné zástupce 
v telefonickém spojení.  

 Vyhrazujeme si právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti dětí. 

 DDM může tábor zcela zrušit při nízkém počtu přihlášených účastníků, dále v případech vzniku závažných personálních, provozních 
či jiných problémů, které jsou překážkou konání tábora, nebo při zásahu vyšší moci, tj. v situacích, které DDM nemohl ovlivnit.  

 Zákonní zástupci účastníků svým podpisem na přihlášce stvrzují, že jsou seznámeni s Táborovým řádem a s dalšími předpisy, např. 
s Vnitřním řádem DDM a vyjadřují souhlas s těmito pravidly.  

 Osobní údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt 
údajů (čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR“) 
a z důvodu, že je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 
písm. d) GDPR).  

 V souvislosti s táborem může být vyžadováno dodržení aktuálních opatření týkajících se Covid-19 (administrativa, testování, 
ochranné prostředky, hygienické podmínky apod.) 

 Telefonní číslo pro informace, dotazy a spojení v průběhu tábora tábora je 606 663 745.  


