Obecní úřad Ořechov, Ořechov č.p. 105, 687 37 Polešovice
Tel.: 572 593 720, mobil: 724 178 585, e-mail: orechov@uh.cz
www.orechov-uh.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LOUSKÁČEK
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………...…………………………………
Datum narození: ………………………. Bydliště: ………………………………………..
Jména zákonných zástupců:
matka: ………………………………………………… telefon: ………………………….
otec: …………………………………………………... telefon: ………………………….
E-mail zákonného zástupce: …………………………………………………………….
Potvrzení zákonného zástupce:
Souhlasím, aby se můj syn / moje dcera, zúčastnil(a) letního příměstského tábora
Louskáček, a to v těchto termínech (vyberte z nabízených možností, můžete zvolit
jeden termín, ale i všechny čtyři termíny):
Termíny:
1. turnus – 16. 7. – 20. 7. SPORTUJEME S KUNG FU PANDOU
2. turnus – 23. 7. – 27. 7. CESTA DO PRAVĚKU
3. turnus – 30. 7. – 3. 8. LEGOLAND
4. turnus – 6. 8. – 10. 8. LOUSKÁME ZÁHADY A HLAVOLAMY
Velikost trička dítěte:
Informace o dítěti pro vedoucí (zdravotní upozornění, alergie, léky, návyky, atd.):

…………………………..
datum

Obec Ořechov

……………………………………
podpis zákonného zástupce

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o
Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Souhlasím s tím, aby Obecní úřad Ořechov zpracovával a uchovával osobní údaje
mého dítěte, obsažené v přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro
nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního příměstského
tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaného organizátorem. Na
základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného letního
příměstského tábora.
Dále souhlasím s tím, aby Obecní úřad Ořechov uchovával a využíval údaje mého
dítěte v délce nezbytně nutné, minimálně však po dobu dvou let – archivace údajů.
Následně budou smazány a skartovány.
Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány jen a pouze
v nezbytně nutných případech.
Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s
GDPR, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí
být učiněno písemně na adresu Obecního úřadu Ořechov (adresa uvedena
v přihlášce). Odvolání souhlasu v průběhu konání tábora již možné není.
Dále také souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních
materiálů a aktivit Obecního úřadu Ořechov.

………………………
datum

Obec Ořechov

……….…..……………………
podpis zákonného zástupce

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte

Prohlašuji, že

dítě: ...........................................................................
narozené dne: ............................................................
bytem: ...............................................................

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před
nástupem na letní příměstský tábor do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

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

V .......................................

...……………………………………

Dne ..................................

Jméno a podpis zákonného zástupce

(datum vyplnění tohoto prohlášení musí být nejvýše 1 den staré – den před začátkem akce)

Obec Ořechov

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Potvrzení o zaměstnání
Zaměstnavatel…………………………………………………………………………………
IČ………………………………………………………………………………………………..
se sídlem……………………………………………………………………………………….
potvrzuje a čestně prohlašuje, že
zaměstnanec/zaměstnankyně………………………………………………………………..
narozen/a……………………………………………………………………………………….
bytem……………………………………………………………………………………………
je u mne nebo naší společnosti zaměstnán/a.
Pracovněprávní vztah nebyl k dnešnímu dni zaměstnavatelem ani zaměstnancem
skončen z jakéhokoliv důvodu, který předpokládají pracovněprávní předpisy.

V……………………………

dne……………………………..

…………………………….........................
Zaměstnavatel
(otisk razítka a podpis oprávněné osoby)

Obec Ořechov

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Pozn.: Nezaměstnaní rodiče zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu
práce předloží potvrzení o zařazení v této databázi, které jim vyhotoví příslušné
pracoviště úřadu práce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO RODIČE
Časový harmonogram
6:30 – 8:30 hod. – příchod dětí


Kolektivní, individuální činnosti dle denního cíle s respektováním požadavků
dětí, nenásilně organizované vedoucím

8:30 – 9:00 hod. – svačinka
9:00 – 11:45 hod. – pobyt venku, řízená činnosti
11:45 – 12:30 hod. – oběd
12:30 – 14:30 hod. – relaxační odpočinek
 časový údaj je pohyblivý dle individuálních potřeb dětí a jejich věku
14:30 – 14:45 hod. – svačinka
14:45 – 16:00 hod. – odpolední hry a činnosti
16:00 – 17:00 hod. – vyzvedávání dětí
(Časový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.)

Prosím o to, aby děti byly ráno ve škole včas a nenarušovaly tak svým pozdním
příchodem ranní program. Při vyzvedávání prosím o dodržování časového rozvrhu.
Může se stát, že s dětmi budeme mimo budovu. Pokud víte, že své dítě přivedete či
odvedete mimo čas tomu určený, prosím včas informujte vedoucí.

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 15. 6. 2018!
Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do 15. 7. 2018!
Jestliže se účastník z jakýchkoliv důvodů tábora nezúčastní, musí za sebe najít
náhradu nebo zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Storno poplatek nebude
účtován po doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

Způsob úhrady:
1. hotově na Obecním úřadě Ořechov (adresa uvedena v přihlášce)
2. na účet Obecního úřadu Ořechov
č. účtu: 10225721/0100

Obec Ořechov

VS: 3319230

POZN.: celé jméno dítěte
Ministerstvo práce a
sociálních věcí

V den nástupu dítěte na letní příměstský tábor odevzdejte prosím
následující dokumentaci:
1. prohlášení o bezinfekčnosti
2. potvrzení o zaměstnání (obou rodičů)
Najít nás můžete i na facebooku pod názvem Letní příměstský tábor Ořechov.
(Letní příměstský tábor Ořechov)

KUFR TÁBORNÍKA













pevná turistická obuv (nutné)
pokrývka hlavy
pláštěnka nebo nepromokavá bunda s kapucí
gumová nebo nepromokavá obuv do deště
přezůvky
náhradní oblečení (dle individuální potřeby dítěte)
plavky + ručník (hračky do vody – dle počasí)
batoh
láhev na pití
karimatku a přikrývku (na odpolední klid – spacák, polštář, deka,…)
repelent
opalovací krém

Obec Ořechov

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

JE TO O DĚTECH
Milá maminko, milý tatínku,
napadlo nás, že do příprav na tábor zapojíme i Vás a Vaše děti. Tábor je hlavně o
dětech a my pro ně chceme to nejlepší. Rádi se dozvíme, co děláme dobře a co naopak
ne úplně nejlépe.
Vytvořili jsme dotazník, který Vám zabere pár minut. Pár minut Vašeho času nám
pomůže sestavit program a prostředí, ve kterém se Vaše dítě bude cítit co nejlépe.
Dotazník je zcela dobrovolný a anonymní. Vyplněný dotazník můžete vhazovat do
schránky Obecního úřadu Ořechov. Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci.

1. Jak jste se o táboře dozvěděli?
a. z webových stránek obce
b. z facebooku
c. tábor znám z předchozích ročníků
d. od jiné osoby
e. jiné
…………………………………………………………………………………..
2. Termín jste zvolili protože (možnost zvolit více možností):
a. líbilo se nám téma
b. vyhovovalo nám datum
c. jiné
…………………………………………………………………………………..
3. Jaký účel by měl tábor splňovat? (Co od tábora očekáváte, atd.)

4. Jste spokojeni s přístupem vedoucích k Vašemu dítěti?
a. rozhodně ano
b. spíše ano
c. nevím
d. spíše ne
e. rozhodně ne
5. Jste spokojeni s programem tábora?
a. rozhodně ano
Obec Ořechov

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

b. spíše ano
c. nevím
d. spíše ne
e. rozhodně ne
6. Co byste si přáli zlepšit?

7. Co by si přálo zlepšit Vaše dítě?

8. Jaká témata by si Vaše dítě přálo? (Možnost uvést více možností.)

9. Která jídla Vašemu dítěti ne/chutnala? (Možnost uvést více možností.)

10. Kam by se Vaše dítě rádo podívalo? (Výlety, exkurze, sportovní akce, atd.)

11. Kdo by nás měl navštívit? (Kouzelník, divadlo, atd.)

12. Prostor pro vaše dotazy, rady a připomínky.

Obec Ořechov

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Obec Ořechov

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

