Středisko volného času POHODA A POHODA COOL
pořádá během letních prázdnin

„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KONÍCH“
Datum konání:
Místo konání:
Denní doba tábora:
Maximální denní kapacita:

8. 7. 2019 - 12. 7. 2019
SVČ POHODA A POHODA COOL
RANČ „U POKYHO“, OLDŘETICE
Budovatelů 1229, Hlinsko
od 7.00 – 17.00 hod.
12 dětí 1. stupně ZŠ - mladšího školního věku

Příměstský tábor je plně hrazen z projektu, rodiče přispívají dětem
pouze na stravování, dopravu a vstupné a potřeby pro koně
v celkové částce 1.000,- Kč/týden/os.
v uvedené ceně jsou zahrnuty náklady, které nelze hradit z projektu, a to:

obědy, odpolední svačina a celodenní pitný režim = 80 Kč/os./den

autodoprava na výlet 150,- Kč/os.

vstupné do hřebčina v Kladrubech + zámek 300,- Kč/os.

potřeby pro koně /krmivo apod./ 150,- Kč/os.
Zákonný zástupce je povinen své dítě přihlásit formou písemné přihlášky.
Přihlášky budou přijímány do 25. června 2019

„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KONÍCH
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH“
PROGRAM TÁBORA

PROGRAM BUDE BEHĚM
MĚSICE KVĚTNA 2019 UPŘESNĚN

Přihláška
„LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KONÍCH"
Termín: 8. – 12. 7. 2019
Příjmení: …………………………………………...................... Jméno: ………………………………….........................................
Obec: ………………………….................. ulice: ………………………………................... PSČ: ………………..............................
Datum narození: ………………………………….................... třída ZŠ: ……………………………………..................................
Telefon domů: ………………………………........................... e-mail: …………………………………………................................
Jméno a příjmení rodičů nebo zákonných zástupců:…………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................................
Zdrav. pojišťovna: ……………………………………………………………………………................................................................
Bere léky proti (jak často): ……………………………………………………………………..........................................................
Alergie (na léky, pyl, štípnutí, seno, druhy jídla, …): ………………………………………..............................................
Jiné zdravotní problémy: ……………………………………………………………………............................................................

Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto výslovný souhlas s tím,
aby je Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool, Hlinsko, se sídlem Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
zpracovávalo ve smyslu evropského nařízení GDPR, směrnice SVČ ke GDPR a v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro účely činnosti a evidence školní
matriky SVČ. Souhlas poskytuji na dobu trvání akce a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich
zpracování a archivnictví. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a to i bez udání
důvodu a SVČ tyto údaje zlikviduje. Zároveň souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci
činnosti, s jejich archivací, i s jejich použitím při prezentaci a propagaci SVČ a pro dokumentaci této činnosti v
kronikách organizace a publicitu projektu.

V Hlinsku dne:

……………………………………………

…......................................................

