ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na příměstský tábor BVÚ – Centrum pro volný čas z. s.
Termín:

12. 7. – 16. 7. 2021

19. 7. – 23. 7. 2021

23. 8. – 27. 8. 2021

(prosím označte termín)

Údaje o přihlašovaném dítěti
Jméno a příjmení: ........................................................................ narozen/a: ...........................................

rodné číslo ..................................................

Adresa bydliště: ........................................................................... tel.: ......................................................

zdravotní pojišťovna ...................................

Škola: ........................................................................................... třída: ...................................................
Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti
Jméno a příjmení matky1: ............................................................ narozena: .............................................

e-mail: ........................................................

Zaměstnavatel2: ........................................................................... adresa: ................................................................. telefonní kontakt: ......................

Jméno a příjmení otce1: ............................................................... narozen: ............................................... e-mail:…………………………………………………………..
Zaměstnavatel: ............................................................................ adresa: ................................................. telefonní kontakt: ……………………………………….
Závazně přihlašuji své dítě na příměstský tábor BVÚ a beru na vědomí, že každý účastník podléhá táborovému řádu a je povinen se podrobit pokynům
vedoucích tábora. Hrubé porušení kázně nebo táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora bez nároků na vrácení poplatku.
Souhlasím se zveřejněním informací o zdravotním stavu mého dítěte zdravotníkovi a vedoucím tábora. Cenné věcí, vč. mobilních telefonů, si mohou
účastníci tábora uschovat u vedení tábora. Pokud tak neučiní organizátor tábora za jejich poškození či ztrátu neodpovídá!
Podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce může dojít k naplnění skutkové podstaty
poškození finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Souhlasím s tím, aby BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. zpracovával a evidoval osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) mého dítěte.
BVÚ se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze
v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Uděluji souhlas s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií, videí a jiných zobrazení zachycujících podobu a činnost dítěte v průběhu akcí
pořádaných BVÚ.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
správci - BVÚ – Centra pro volný čas z. s.
Dítě na začátek akce budu: předávat osobně – přijde samostatně. (nehodící škrtněte)
Po ukončení akce budu dítě přebírat osobně – odejde samostatně. (nehodící škrtněte)

V ............................... dne ...................................

podpis zákonných zástupců .........................................................

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil shora uvedenému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že toto dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí a ani u něj se neprojevily v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Dítě je schopno zúčastnit příměstského tábora BVÚ.
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
Dále prohlašuji, že dítě není po úraze, ani mu nebyla nařízena poúrazová léčba. Ke zdravotnímu stavu dítěte uvádím tyto další důležité a aktuální
skutečnosti (např. astma; cukrovka; epilepsie; alergie na potraviny / léky; psychické problémy; únik moči; užívané léky; náchylnost na nevolnost; bolesti
hlavy; krvácení z nosu atd.):
I s ohledem na zdravotní omezení (alergie) uvádím druhy potravin a jídel, které mé dítě nemůže konzumovat. Jsem si vědom (a), že potraviny / jídla, které
zde neuvedu, mohou být součástí táborového jídelníčku a děti budou vedeny k dojídání přiměřených porcí. Beru na vědomí, že v případě požadavku na
speciální stravování může být účast dítěte na táboře odmítnuta:
Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka příměstského tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti.
V případě nutného ošetření dítěte lékařem souhlasím s převozem soukromým vozidlem.
Jsem si vědom (a), že neúplností zde uvedených informací mohou dítěti či provozovateli tábora způsobit vážné problémy.

V ............................... dne2 ..................................

BVÚ

–

podpis zákonných zástupců .........................................................

C e n t r u m p r o v o l n ý č a s z . s . ( d á le j e n B V Ú )
Křišťanova 15, 702 00 Ostrava - Přívoz

Tel: 596134723, 603899040

e-mail: bvu@bvu.cz

web:www.bvu.cz

Raiffeisenbank a. s. - 123610001/5500

IČ: 44938519

Všeobecné podmínky Příměstského tábora BVÚ.
❖

Smluvní vztah mezi účastníkem, respektive jeho zákonnými zástupci a organizátorem příměstského tábora, vzniká okamžikem podpisu závazné
přihlášky, potvrzením ze strany organizátor a rezervace se stává závaznou dnem uhrazení příslušné platby.

❖

Zákonní zástupci se zavazují uhradit příslušnou platbu za každý závazně označený termín tábora nejpozději 14 dní před začátkem turnusu.
Místo na táboře je garantováno až po uhrazení příslušné částky organizátorovi příměstského tábora, pokud je v daný okamžik dovoluje kapacita
příslušného turnusu.

❖

Zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich přihlášené dítě zúčastňovalo sportovních aktivit a všech ostatních činností
souvisejících s programem a provozem tábora.

❖

Zákonní zástupci souhlasí s fotografováním a pořizování videozáznamů dítěte během zájmové činnosti a s jejich využitím k prezentaci na
intranetových stránkách.

❖

Zákonní zástupci mají právo kdykoliv před začátkem příslušného turnusu příměstského tábora dítě odhlásit. Odhlášení dítěte se provádí mailem na
adrese bvu@bvu.cz nebo telefonicky na číslech 596134723, 603899040, 606268471.

❖

Při odhlášení dítěte jsou účtovány storno poplatky:
• Do 14 dnů před termínem zahájení turnusu, na který je dítě přihlášeno – storno není účtováno
• 8 dnů až 14 dnů před termínem zahájení turnusu, na který je dítě přihlášeno - storno ve výši 20 % z celkové ceny tábora
• 1 – 7 dní před termínem zahájení turnusu, na který je dítě přihlášeno – storno ve výši 50% z celkové ceny tábora
• Ukončení tábora v jeho průběhu – storno ve výši 100% celkové ceny tábora.
• V případě ukončení tábora z důvodu onemocnění potvrzeného lékařem, bude vrácena poměrná část poplatku (počínaje následujícím
dnem).
Zákonní zástupci berou na vědomí, že přítomnost účastníků tábora je nutná denně od 8 do 16 hodin (v pátek do 15 hodin). První den konání tábora
bude možno předat účastníky od 7:30 a převzít zpět do 16 hodin. Přebírání účastníků v dalších dnech tábora bude individuálně dohodnuto tento
první den (zpravidla pondělí) tábora.

❖

❖

SOUHLAS zákonného zástupce dítěte se zpracováním a evidencí osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a souhlas s využitím rodného čísla podle zák. č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
ve znění pozdějších předpisů:
Tímto uděluji spolku BVÚ - Centrum pro volný čas z.s., IČ: 44938519, se sídlem Křišťanova 1049/15, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsanému ve spolkovém
rejstříku pod spisovou značkou L 1359 (dále jen „BVÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu dítěte, telefonní číslo a dále souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení rodičů, kontaktní adresa rodičů –
tj. telefon, e-mailová adresa, a to pro marketingové účely, tj. nabízení služeb - zasílání obchodních nabídek a newsletterů včetně zasílání informací
o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách v souvislosti s členstvím a činností dítěte v BVÚ.
BVÚ se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v
rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
správci - BVÚ

☐ ANO, souhlas uděluji.
☐ NE, souhlas neuděluji.
SOUHLAS zákonného zástupce dítěte se zpracováním a evidencí obrazových materiálů:
Tímto uděluji BVÚ souhlas s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií, videí a jiných zobrazení zachycujících podobu a činnost dítěte
v průběhu akcí pořádaných BVÚ.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
správci - BVÚ.

☐ ANO, souhlas uděluji.
☐ NE, souhlas neuděluji.
Více informací ohledně zpracování osobních údajů naleznete na www.bvu.cz v Informacích o zpracování osobních údajů.
Zákonní zástupci dítěte potvrzují, že se seznámili s výše uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

podpis zákonných zástupců ..................................................................................................................................................................................................
1Nebo

jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti
den nástupu na tábor

2Uvádíte

BVÚ

–
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