
 

PŘIHLÁŠKA na Letní příměstský tábor 2019 

Termín:   8.7.-12.7.       15.7.-19.7.          22.7.-26.7.       5.8. – 9.8.         12.8. – 16. 8. 

Jméno a příjmení dítěte:           

Datum narození dítěte:      Zdravotní pojišťovna:      

Trvalé bydliště:             

Jméno a příjmení: Matka: Otec: 

Telefon:   

Email:   

 

Další osoba, která smí dítě po skončení programu vyzvedávat a vztah k dítěti (např. teta, sousedka, apod.)? Uveďte 

jméno, příjmení a kontakt.             

              

               

 

Zdravotní stav dítěte: 

Jaké vážnější choroby, operace, úrazy dítě prodělalo?              Užívá nějaké léky?  Jaké? 

 

Má alergii?  Na co? Jaké má projevy? Drží dietu? Jakou? 

 

Speciální či jiné potřeby Vašeho dítěte: 

 

 
Platební podmínky 

Záloha 1290 Kč je splatná do 30. 4. 2019. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na číslo účtu:  
115-2338260247/0100. Doplatek ve výši 1000 Kč je splatný do 30. června 2019. 
Storno - záloha 1.290 Kč je nevratná - odhlášení méně než 7 dní před nástupem na příměstský tábor – storno 

poplatek 50% z doplatku. Závažné zdravotní problémy řešíme individuálně. 

Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Dítě může být přijato na 

příměstský tábor po řádném uhrazení všech poplatků a odevzdání potřebné dokumentace.  



Podrobné informace k programu příměstského tábora a Vám budou zaslány týden před zahájením příměstského 

tábora na vaši uvedenou e-mailovou adresu. 

 

Ochrana osobních údajů 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a 

nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se 

zpracováváním shora uvedených osobních údajů. 

Souhlasím / nesouhlasím s fotografováním mého dítěte v rámci pobytu v lesní školce Žijem lesem s tím, že fotografie 
budou použity na webových stránkách lesní školky a případně jako dokumentace aktivit dětí pro propagační a 
publikační účely. U fotografií nejsou uváděna jména dětí, jsou pouze ilustrativní. 

Souhlasím / nesouhlasím se zařazením mailové adresy rodičů dítěte do databáze školky za účelem zasílání zpráv o 
činnosti a akcích konaných spolkem Žijem lesem.  

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že výše uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé.  

 

V    dne    
 
Podpis zákonných zástupců: 
 

 
Zřizovatelem lesní školky Žijem lesem je nezisková organizace Žijem lesem z.s., IČO: 04214951, adresa: Nad Záhybem 376, 39001 Tábor. Veškeré aktivity 
provozujeme v souladu s platnými stanovami.  Rodiče mají možnost aktivně se zapojit návrhy, připomínkami, praktickou činností či jiným způsobem do chodu 
lesní školky. Spolupráce je velice vítaná. 


