DDM JK Chlumec n.C. z.s., Žíželická 226, 50351 Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci
s DDM, 9. května 198, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.,fax.: 495 485 357, www.ddmchlumec.net

Pokyny ke sportovnímu příměstskému táboru
Název tábora:
Termín:
Cena:
Místo:

Sportovní příměstský tábor

Začátek:

27. 8. – 31. 8. 2018
1.500,-- Kč. Kč (poplatek uhradit do 15.7.2018)
DDM Chlumec nad Cidlinou,
ul. 9.května 198, Chlumec nad Cidlinou , 50351
Každý den od 7:45 do 8:30 hod.v GT klubu v budově DDM.

Konec:

Každý den v 16:00 hod. v budově DDM.

Určeno:

Dětem od 7 do 15 let. Přednost mají děti, které navštěvují kroužek juda.
V případě volné kapacity bude možnost nahlásit i ostatní děti.
Miloš Steklý, tel. 737 052 440
geo.milos@seznam.cz
Každý den zajištěn oběd a pitný režim, 2x denně svačina formou ovoce.
( Mimo výletů, kdy budou mít děti balíček na cestu).
Seznámení dětí se základními sporty, základy zdravovědy, orientace a
bezpečnost na silnici, základy juda, návštěva Fajn parku.
sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí
okopírovaná), kapesné (dle zvážení rodičů)
odevzdejte osobně v DDM mimo polední přestávky (11.30– 12.30 hod.),
číslo přihlášky bude přiděleno na místě (VS - variabilní symbol)
a) převodem nebo *vkladem hotovosti na účet
b) zaměstnavatelem – po obdržení objednávky od zaměstnavatele vystavíme
fakturu (objednávky odevzdejte v DDM hlavnímu vedoucímu juda)

Hlavní
vedoucí:
Stravování:
Program:
Seznam
vybavení:
Podepsanou
přihlášku:
Způsob
placení:

kontakt – účetní DDM JK Chlumec n. C.z.s.: rosulkova@seznam.cz
*Při vkladu v hotovosti na účet si banka účtuje poplatek nejméně 70,- Kč

Internetová
adresa:

www.ddmchlumec.net

Bankovní spojení DDM JK Chlumec n.C.z.s.: 2800393534/2010, variabilní symbol = číslo
přihlášky
Termín pro odevzdání závazné přihlášky a uhrazení poplatku je nejdéle do 15.07.2018.
Prohlášení rodičů:
Prohlašuji, že ponesu plnou hmotnou zodpovědnost za poškození nebo ztrátu vybavení tábora, pokud budou zaviněny mým synem (dcerou).
V případě závažného porušení táborového řádu, může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém případě zajistí rodiče do 24 hodin
odvoz dítěte z tábora. DDM JK nebude vracet účastnický poplatek ani jeho část.
Pokud bude nutné ošetření u lékaře souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
Zavazuji se uhradit manipulační nebo storno poplatek v případě zrušení pobytu či neuhrazení poplatku (zálohy) v termínu.
Storno podmínky:
V případě zrušení pobytu zákonným zástupcem více jak měsíc před začátkem účtujeme manipulační poplatek 500,- Kč, při zrušení pobytu méně než 30 dní před
odjezdem činí storno poplatek 800,-Kč a méně než 10 dní před odjezdem 75% z ceny tábora. Zrušení pobytu je nutné provést písemnou formou. Pokud dítě z tábora
odjede dříve a to na žádost rodičů, DDM JK zbytek poplatku nevrací.
Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních dat dítěte v dokumentech pro účely DDM a DDM JK dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
Souhlasím s fotografováním, pořizováním obrazových a zvukových záznamů mého dítěte a s jejich zveřejňováním v rámci propagace činnosti DDM a DDM JK (jedná
se např. o CD/DVD nosiče, webové stránky)
.Doporučujeme, aby děti s sebou nevozily drahé věci, např. elektroniku, šperky atd. Nebudeme za ně ručit.
Beru na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře z pedagogických a hygienických důvodů nedoporučujeme.

Číslo přihlášky

DDM JK Chlumec n.C. z.s ve spolupráci s DDM Chlumec nad Cidlinou
Adresa pořadatele: DDM JK Chlumec n.C. z.s., Žiželická 226, Chlumec n.C., IČ: 01286480
Přihláška na sportovní příměstský tábor
Místo konání:
DDM Chlumec nad Cidlinou,
ul. 9.května 198, Chlumec nad Cidlinou ,50351
1.500,-- Kč (poplatek uhradit do 15.7.2018)
Cena :
Termín:
Hlavní vedoucí:
Způsob placení:

27. 8. – 31. 8. 2018
Miloš Steklý, (mobil: 737052440, e-mail: geo.milos@seznam.cz)
a) převodem nebo *vkladem hotovosti na účet
b) zaměstnavatelem – po obdržení objednávky od zaměstnavatele
vystavíme fakturu (objednávky odevzdejte v DDM u hlavního vedoucího
juda)

*Při vkladu v hotovosti na účet si banka účtuje poplatek nejméně 70,- Kč

Bankovní spojení DDM JK Chlumec n.C.z.s.: 2800393534/2010, variabilní symbol = číslo
přihlášky
Termín pro odevzdání závazné přihlášky a uhrazení poplatku 15.7.2018
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození

Škola
Třída

Zdravotní pojišťovna
PSČ.

Adresa
Jméno a příjmení otce

Telefon

Jméno a příjmení matky

Telefon

Upozorňuji, že mé dítě má tyto zdravotní problémy a omezení (vypište případné alergie, užívání
léků, apod.) :

Prohlášení rodičů:
Prohlašuji, že ponesu plnou hmotnou zodpovědnost za poškození nebo ztrátu vybavení tábora, pokud budou zaviněny mým synem (dcerou).
V případě závažného porušení táborového řádu, může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém případě zajistí
rodiče do 24 hodin odvoz dítěte z tábora. DDM JK nebude vracet účastnický poplatek ani jeho část.
Pokud bude nutné ošetření u lékaře souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
Zavazuji se uhradit manipulační nebo storno poplatek v případě zrušení pobytu či neuhrazení poplatku (zálohy) v termínu.
Storno podmínky:
V případě zrušení pobytu zákonným zástupcem více jak měsíc před odjezdem účtujeme manipulační poplatek 500,- Kč, při zrušení pobytu méně než 30
dní před odjezdem činí storno poplatek 600,-Kč a méně než 10 dní před odjezdem 50% z ceny tábora. Zrušení pobytu je nutné provést písemnou
formou. Pokud dítě z tábora odjede dříve a to na žádost rodičů, DDM JK zbytek poplatku nevrací.
Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních dat dítěte v dokumentech pro účely DDM a DDM JK dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních dat. Souhlasím s fotografováním, pořizováním obrazových a zvukových záznamů mého dítěte a s jejich zveřejňováním v rámci propagace
činnosti DDM a DDM JK (jedná se např. o CD/DVD nosiče, webové stránky).
Doporučujeme, aby děti s sebou nevozily drahé věci, např. elektroniku, šperky atd. Nebudeme za ně ručit.
Beru na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře z pedagogických a hygienických důvodů nedoporučujeme.

............................…………………
podpis zákonného zástupce

