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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKA LETNÍ TÁBOROVÉ
AKCE
1. Účastníkem tábora se může stát žák nejdříve po ukončení 2.ročníku základní školy.
2. Účastník se může přihlásit na tábor:
osobně v budově DDM – při přihlášení účastník obdrží přihlášku, kterou je nutné doručit zpět do
DDM
telefonicky na čísle 544 221 708 – po telefonickém přihlášení účastník obdrží přihlášku emailem
(pokud nebude domluveno jinak), kterou je nutné doručit zpět do DDM
3. Informace o táboru, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a bezinfekčnost obdrží účastník letního
tábora společně s přihláškou. Zdravotní posudek o způsobilosti dítěte a bezinfekčnost se odevzdává v den
nástupu na tábor.
4. Pokyny k platbě:
úplata musí být uhrazena u letního tábora vždy do 20. května
převodem na účet číslo 150 789 115/0600, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno účastníka tábora
5. Storno podmínky :
storno poplatky před nástupem na tábor: 2 týdny před odjezdem – ve výši 20% z úplaty tábora
1 týden před odjezdem – ve výši 40% z úplaty tábora
storno poplatek při dřívějším odjezdu z tábora: až 100% z úplaty tábora
Storno poplatek se neúčtuje při předložení platného lékařského potvrzení.
6. Další informace
Zákonní zástupci nezletilých dětí berou na vědomí, že dne 1. 9. 2008 byl vydán Vnitřní řad, který obsahuje
ustanovení podle § 30 školského zákona. Vnitřní řád je zveřejněn ve vstupních prostorách organizace a na
webových stránkách.
Osobní údaje v přihlášce jsou požadovány v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a
jsou vedeny ve školní matrice DDM.
DDM pracuje s uvedenými daty dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a § 28, odst. 4,
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
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