Dům dětí a mládeže ROZMARÝN Litoměřice, Plešivecká 15, 412 01 Litoměřice tel.: 416 741 798

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín

od

do

Jméno a příjmení
účastníka:
Datum narození:
Škola a ročník:

Zákoný zástupce:
Telefoní číslo:

Obecné informace:

Příměstské tábory pořádané DDM Rozmarýn jsou službou pro žáky ZŠ bez ohledu na jejich trvalé
bydliště. Příchod dětí do DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 je možný od 6:30hod., nejpozději do 8:00
hod. a odchod mezi 15:00 – 16:00 hodinou. Přihlášku lze podat pouze na celý týdenní turnus, cena
turnusu je 1250,--Kč (v ceně – oběd, vstup, cestovné, odměny a jiné náklady). Na každý turnus je potřeba
vyplnit novou přihlášku. Dbejte na včasné přihlášení žáků, početní kapacita jednotlivých turnusů je
omezena. Termíny konání PT a program PT s upřesňujícími pokyny je zveřejněn na webových stránkách
DDM Rozmarýn.
Potvrzení o bezinfekčnosti:
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota,…..) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních
dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se PT v určené
době v plném rozsahu a bez zvláštních omezení. Jsem sivědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto
prohlášení bylo nepravdivé.
Upozornění na zdravotní stav dítěte: ……………………………………………………………………………………

den

datum

hodina odchodu z PT

odchází sám/sama
ANO NE

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Dítě je:

*

Plavec

V Litoměřicích dne ……………………….

Neplavec

( *nehodící se škrtněte)

Podpis rodičů (zákonného zástupce) …………….……………………….

Výňatek z vnitřního řádu Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
1. Účastník příměstského tábora, v případě nezletilosti zákonný zástupce účastníka,
stvrzuje svým podpisem, že je zdravý a nemá skryté zdravotní potíže, bere plnou
zodpovědnost za problémy, které by mohli vzniknout zamlčením informací. Dále, že
uhradí škody, které způsobí z nedbalosti, nekázně a jiných důvodů. Za cestu nezletilých
účastníků do kroužku a zpět berou zodpovědnost jejich zákonní zástupci.
2. Ve všech prostorách DDM se nekouří. Do prostor DDM a jeho okolí je zákaz nošení,
držení, distribuce a požívání návykových a psychotropních látek. Zákaz vstupu platí i
pro osoby, které jsou pod vlivem těchto návykových a psychotropních látek. V prostorách
domu a jeho okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Chovají se slušně a
ukázněně, nešikanují ostatní.
3. Nedoporučuje se nosit cenné předměty (mobilní telefony atd.) a větší finanční obnosy. Je-li
nezbytné mít cenné předměty (mobilní telefon atd.) u sebe, mohou si je účastníci uschovat
prostřednictvím vedoucího kroužku, kurzu u pedagogické služby DDM v uzamykatelné
skříňce. Pokud tak neučiní, za jejich ztrátu nenese vedoucí ani DDM odpovědnost.
4. Účastníci jsou povinni dodržovat řády jednotlivých učeben. V případě, že činnost
probíhá mimo budovu DDM (tělocvična, bazén, hřiště apod.) řídí se i vnitřním řádem
uvedeného zařízení.
5. V průběhu činnosti DDM je zakázáno používat mobilní telefony nebo jiný elektronická
zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze
zdravotních důvodů se svolením pedagoga.
6. Účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzují svým podpisem, že se seznámili
s vnitřním řádem DDM.V případě hrubého porušení vnitřního řádu DDM může být účastník
zájmového vzdělávání vyloučen. Celé znění vnitřního řádu naleznete na našich stránkách:
www.ddmrozmaryn.cz.

Podpis: _______________________

Zpracování osobních údajů GDPR
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČ: 62769693 se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice bude osobní údaje
účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:
Účastník
Jméno a příjmení: _______________________________________________ Datum narození._____________________
Adresa: _________________________________________________________
Archivace účetnictví
Účel zpracování: Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, bankovní spojení
Doba zpracovaní: 5 let od data přihlášení na PT
Nezbytné údaje pro činnost
Účel zpracování: Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky příměstských táborů
Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného
zástupce
Doba zpracovaní: 5 roky od data přihlášení na PT
Právní důvody: Plnění smlouvy
Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Uděluji organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČ: 62769693 se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice
(dále jen "Správce") souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu (vhodné
zakroužkujte):
Propagační aktivity
Účel zpracování: Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v
tištěných materiálech) při organizaci zájmového vzdělávání
Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky
Doba zpracovaní: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:
ANO
NE
Souhlas pro přímý marketing
Účel zpracování: Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů
apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce
Rozsah osobních údajů: telefon, mobilní telefon, emailová adresa
Doba zpracovaní: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:
ANO
NE
Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů
účastníka a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem
rozumím.
Jméno a příjmení: _______________________________________
Adresa: __________________________________________
V Litoměřicích dne __________________________________ Podpis zákonného zástupce ________________________
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely
poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.
V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních
údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování
(například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních
údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.

