
                  MaTami, centrum pro rodinu z.s.    
Sídlo/doručovací adresa: Svépomoc 178, 572 01 Polička
PROVOZOVNA CENTRA: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova ulice 114, Polička

Přihláška na letní příměstský tábor   2022 -   8.00-16.00 hod.  

           18.-22. 7. 2022                         15.-19. 8. 2022                                  22.-26. 8. 2022          

ÚDAJE O DÍTĚTI: 
Příjmení a jméno dítěte: 

Datum narození:                                                         Kód zdravotní pojišťovny: 

Bydliště dítěte (ulice, č. p, město, PSČ): 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie) nebo jiná podstatná upozornění:

Specifika dítěte

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 
Jméno a příjmení zákonného zástupce         Vztah k dítěti:

E-mail pro zasílání informací:                                  Telefon matky:             Telefon otce:

Dítě může odejít po skončení akce                          samostatně                       s doprovodem

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:
Potvrzuji správnost uvedených údajů a dávám tímto výslovně souhlas, aby pořadatel s údaji pracoval
v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Potvrzuji,  že  dítě  nemá  žádné  zdravotní  ani  jiné  potíže,  které  by  vylučovaly  účast  na  táboře.
Ošetřující lékař dítěte účast dítěte na táboře doporučil. Prohlašuji, že dítě splňuje veškeré hygienické
požadavky a není přenašečem žádného parazitního onemocnění, např. vši dětské. 

Účastí vaší  dcery/syna   na  příměstském táboře  v  MaTami,  centrum pro  rodinu  z.s.  nám  dáváte
souhlas  s  pořizováním  reportážních  fotografií  a  videozáznamů,  které  jsou  prováděny  výhradně
za účelem doložení  uskutečnění  akce a za  účelem prezentace činnosti MaTami.  Každá osoba má
právo požádat o změnu/omezení či výmaz prostřednictvím e-mailu: matami@matami.cz

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí
vedení  tábora  vyloučen,  v  takovém  případě  hradí  jeho  zákonný  zástupce  veškeré  náklady
s  ukončením  pobytu  spojené.  Provozovatel  nevrací  alikvotní  část  účastnického  poplatku.
Všichni  účastníci  tábora  jsou  pojištěni  pro  případ  úrazu.  Provozovatel  neručí  za  ztráty  a  zničení
cenností  (mobilní  telefony,  drahé  kovy,  elektronika  apod.).                                  
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                  MaTami, centrum pro rodinu z.s.    
Sídlo/doručovací adresa: Svépomoc 178, 572 01 Polička
PROVOZOVNA CENTRA: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova ulice 114, Polička

Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního
stavu  dítěte  a  že  případné  změny  zdravotního  stavu,  zjištěné  po  odevzdání  přihlášky,  oznámím
nejpozději před zahájením tábora. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku
provozovatele tábora, které dítě úmyslně způsobí.

V případě pozdního odhlášení z tábora budou účtovány stornovací poplatky :                                            
do 30. května 20% z ceny tábora
do 30. června 50% z ceny tábora
od 1. července 100% z ceny tábora                                                                                                                        
při vážném onemocnění na základě předložení potvrzení od lékaře -20% z ceny tábora
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30.dubna 2022. 

Datum:                                                                    Podpis:

                                            

Tel.: 776 578 108∙ e-mail: matami@matami.cz ∙ www.matami.cz ∙  IČO:26554071 ∙ č.ú.115-3398560297/0100 

http://www.matami.webnode.cz/

