Středisko volného času Mozaika, příspěvková organizace,
Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Název tábora:

TÁBOR NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

školní rok 2021/2022

Cena: 8 500 Kč
Datum: 3. – 16. července 2022

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Státní občanství:

Adresa bydliště (obec, ulice, č.p., PSČ):
Velikost trička (zakroužkujte):
122, 134, 146, 158 – dětské velikosti,
XS, S, M, L, XL – dámská velikost,
XS, S, M, L, XL – pánská velikost
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Adresa bydliště zákonného zástupce (pokud není shodná s adresou dítěte):
Telefonní spojení na rodiče:

E-mail:

Zdravotní stav dítěte (zdravotní obtíže, alergie, ...):
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se všemi body Prohlášení rodičů uvedené níže na této přihlášce.

V …………………………... dne ......................
Podpis zákonného zástupce .....................................
Souhlasím s fotografováním dítěte na táboře a publikováním fotografií pro potřeby SVČ Mozaika.
Podpis zákonného zástupce ………………………………….
……..............................................................................................................................................................................
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Potvrzujeme, že dítě je zdravé a nemá žádné zdravotní obtíže. Bereme plnou odpovědnost za případné
zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Potvrzuji, že je mi známo, že každý
účastník podléhá vnitřnímu řádu SVČ Mozaika a respektuje všechny pokyny vedoucích. V případě porušení
vnitřního řádu SVČ Mozaika může být dítě z tábora vyloučeno bez nároku na finanční náhradu.
Dávám souhlas, aby příspěvková organizace SVČ Mozaika Železný Brod zpracovala v souladu se zákonem
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, osobní údaje mého dítěte v nutném rozsahu pro svou činnost.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášku na tábor odevzdejte do 13. května 2022 v kanceláři SVČ Mozaika.
PLATBA
Platbu za tábor můžete uhradit do 31. května 2022 v kanceláři SVČ Mozaika nebo na bankovní účet
č. 99 2468 369/0800, VS: datum narození dítěte, POZNÁMKA: jméno dítěte a název tábora.
KONTAKT
Středisko volného času Mozaika, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod.
Telefon: +420 778 494 827, E-mail: ddm.zb@seznam.cz, www.mozaikazb.cz

