ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA LETNÍ POBYT pořádaný CHSD
Termín konání: 1.7.- 4.7.2016

Místo konání: Hotel Lípa - Vysoká Lípa

Celková cena: 1 640,Spoluúčast: 300,Osoby pečující, které budou akci čerpat v rámci respitního pobytu budou hradit jen 300,-Kč,
zbylých 1340,- Kč bude čerpáno v rámci respitního pobytu.
Účastník
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa:
Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, postižení, atd.
samotný odchod: ANO x NE
kromě odpovědné osoby může dítě vyzvednout:
Zákonný zástupce / pečující osoba
Jméno a přijmení:
Telefon:
E-mail:
Adresa:
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 31.5.2016 některé z pracovnic CHSD, tím bude
přihláška zaevidována a dítě bude závazně přihlášeno až po uhrazení ceny za letní pobyt. Na
základě odevzdané přihlášky a uhrazení poplatku obdržíte informace a pokyny k letnímu pobytu.
V Děčíně dne

podpis zákonného zástupce / pečující osoby

Upozornění: nedoporučujeme dávat dítěti s sebou na tábor cenné předměty. Pracovníci CHSD nezodpovídají za
cennosti ani za žádnou elektroniku, kterou si dítě vezme s sebou na akci. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody
vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu tábora.

Prohlášení zákonných zástupců/osob pečujících
1.Beru na vědomí, že jsem své dítě závazně přihlásil na výše uvedený pobyt, v případě neúčasti je nutno
provést odhlášení účastníka písemnou formou.
2. Storno poplatky:
do 15 dnů před začátkem – storno poplatek 75%
14 dnů a méně před začátkem pobytu storno poplatek 100%
3. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby Charitního sdružení Děčín, z.s. ve smyslu zákona č.101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů. Zároveň souhlasím s pořizováním a užitím fotografického a video záznamu k propagačním účelům
souvisejících s akcí.
4. Beru na vědomí, že Charitní sdružení Děčín, z.s. zodpovídá za dítě pouze od převzetí a během akce a po skončení již nenese za dítě
odpovědnost.
5. Beru na vědomí, že Charitní sdružení Děčín, z.s. nebere žádnou zodpovědnost za vzniklý úraz, z důvodu neuposlechnutí pokynu
vedoucího.
6. Potvrzuji, že dítě nemá žádné skryté zdravotní potíže. Beru plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením
informací.
7. Beru na vědomí, že uhradím škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu akce.

Podpis:

