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Dobrý den, 

posíláme  Vám  přihlášku  na  příměstský  tábor  „LETNÍ  ŠKOLA TANCE“,  který  se  uskuteční
v prostorách Domu kultury Šumperk - Fialova 3, v termínu od 3. do 7. srpna 2020.

Cena: 2.100 Kč. Letní škola tance je určena pro děti ve věku od 8 do 13 let.
Program: výuka disco dance, latinskoamerických tanců, aerobiku a základů baletu.
V ceně tábora je zahrnut celodenní program pro děti, tričko, strava (oběd, ovoce) a pitný režim.

Co si  mají  děti  vzít  s sebou: náhradní  pevnou sportovní obuv se světlou podrážkou,  náhradní
sportovní oblečení, pokrývku hlavy, malý polštářek na odpočinek, lahev s pitím, svačinu.

Každé dítě bude míst v šatně svou vlastní uzamykatelnou skříňku, kam si bude moci uschovat
všechny své osobní věci. V případě, že bude mít dítě s sebou mobilní telefon, bude ho moci použít
pouze  v  době  poledního  klidu  (cca  od  12.30  do  13.30  hodin) a  v  době  času  určeného  pro
vyzdedávání dětí (od 15.00 do 15.30 hodin).

Ve  čtvrtek  6.  srpna  2020  od  15.00  hodin  bude  pro  rodiče  a  rodinné  příslušníky
uspořádáno vystoupení, kde děti ukáží vše, co se během Letní školy tance naučily.

Vyplněné formuláře:  - Přihlášku na příměstský tábor
                                  - Přílohu k přihlášce = Prohlášení zákonných zástupců o doprovodu
                                  - Souhlas se zpracováním osobních údajů

nám zašlete zpět poštou na adresu: Dům kultury Šumperk,s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk
nebo je můžete zaslat elektronicky – oskenované na e-mail: kurzy@dksumperk.cz.

Prohlášení o bezinfekčnosti + fotokopii průkazu pojištěnce dítěte odevzdejte paní lektorce
při nástupu na příměstský tábor. Bez těchto dokumentů nebude dítě na tábor přijato.

Platbu lze provézt převodem na účet Domu kultury Šumperk číslo: 5869900227/0100, 
variabilní symbol: 602727 a do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno přihlášeného dítěte,

a nebo hotově v kanceláři Domu kultury Šumperk, Fialova 3 – 1. patro.

Prosíme o úhradu příměstského tábora co nejdříve, protože kapacita je omezena. 

Pro vystavení faktury zaměstnavateli je potřeba dodat následující údaje:
- název firmy, sídlo firmy a IČO
- jméno rodiče, který bude čerpat příspěvek

V případě dotazu nás můžete kontaktovat na e-mailu: kurzy@dksumperk.cz 
nebo telefonním čísle: 583 551 503 nebo 777 652 073.

Těšíme se na Vaše děti.

Monika Faltusová, produkční
tel. 583 551 503, 777 652 073
e-mail: kurzy@dksumperk.cz
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PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „LETNÍ ŠKOLA TANCE“

Výuka disco dance, latinskoamerických tanců, aerobiku a základů baletu pro děti od 8 do 13 let.

Pořádá: Dům kultury Šumperk,s.r.o. Termín: 3. - 7.SRPNA 2020   Cena: 2.100 Kč

Účastník kurzu:

Jméno a příjmení: …............................................................................................................................

Datum narození: …......................................................................... ZP: …...............................

Adresa bydliště: …...............................................................................................................................

Požadovaná velikost trička: …..................., které dítě od nás obdrží (je zahrnuto v ceně).

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: …............................................................................................................................

E-mail: ….....................................................................  Telefon …......................................................

Souhlasím s účastí dítěte na příměstském táboře a prohlašuji, že je v dobrém zdravotním stavu
a může bez problémů pobývat v dětském kolektivu. Případné změny zdravotního stavu nahlásím
okamžitě vedoucímu letního tábora.

Prohlášení o bezinfekčnosti + fotokopii  průkazu pojištěnce dítěte odevzdejte při nástupu
na příměstský tábor.

Beru na vědomí,  že účastník tábora není  pojištěn pořadatelem proti  úrazům, finanční  náhrady
případného zranění či jené zdravotní újmy budu uplatňovat z vlastního pojištění.

Z tábora je možné se odhlásit těmito způsoby:

a)   zasláním e-mailu na kurzy@dksumperk.cz,
b)   zasláním dopisu na adresu Dům kultury Šumperk,s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk,
c)   telefonicky na čísle 583 551 503 nebo 777 652 073.

Při odhlášení dítěte z příměstského tábora se zohledňují časové lhůty, kdy bylo odhlášení 
doručeno jedním z výše uvedených způsobů, a to dle následujících pravidel:

30 dnů a více před nástupem na příměstský tábor … vracíme 100% zaplacené částky;
29 – 14 dnů před nástupem na příměstský tábor … vracíme 50% zaplacené částky
13 – 4 dny před nástupem na příměstský tábor … vracíme 25 % zaplacené částky;
3 dny a méně … zaplacená částka se nevrací.

Souhlasím a jsem seznámen(a) se storno podmínkami. 
Zavazuji se, že uhradím případné škody, které dítě způsobí vlastní nedbalostí.

Datum: ….................................. Podpis rodičů: …...........................................................
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O DOPROVODU

/Příloha k přihlášce na příměstský tábor „Letní škola tance“/

Prohlašuji, že své dítě /jméno a příjmení/: ….........................................................................

budu přivádět v čase od 7.45 do 8.00 hodin a vyzvedávat v čase od 15.00 do 15.30 hodin

v době, kdy dítě bude navštěvovat „LETNÍ ŠKOLU TANCE“ v Domě kultury Šumperk. 

Osoby, které mohou vyzvedávat mé dítě:

Jméno a příjmení:…......................................................................... vztah k dítěti:.............................

Jméno a příjmení:…......................................................................... vztah k dítěti:.............................

Jméno a příjmení:…......................................................................... vztah k dítěti:.............................

Datum: ….................................. Podpis rodičů: ….....................................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE

Toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na příměstský tábor.

Prohlašuji, že moje dítě /jméno a příjmení/: ..........................................................................,

narozené …......................................, bytem …..................................................................................,

nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před

nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním

onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo

pravdivé.

V …............................................ dne …..............................

Podpis zákonné zástupce dítěte …..............................................................
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dávám souhlas, aby správce osobních údajů Dům kultury Šumperk,s.r.o., Fialova 3, 787 01,
Šumperk, zpracovával osobní údaje přihlášeného pouze v souvislosti se zajištěním příměstského
tábora, tj. „LETNÍ ŠKOLY TANCE“.

Osobní  údaje  nebudou  poskytovány  žádnému  dalšímu  příjemci  s  výjimkou  zaměstnance,
který evidenci zpracovává a trenéry podílejících se na pořádání příměstského tábora. Dále státním
orgánům provádějícím kontrolu a lékaři  v případě nutného vyšetření účastníka či  prováděného
zákroku.

Zákonný zástupce přihlášeného dítěte má právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět písemným sdělením,
- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovány,
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
- požadovat výmaz osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
- podat námitku proti zpracování.

Podpisem potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro shora uvedený účel.

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…...........................................................................................

V …............................................. dne …..................................................

Podpis zákonného zástupce:…..........................................


