Přihláška na letní příměstský tábor 2019 do CVČ MOZAIKA Klimkovice
Název tábora:
Termín:
Provozovatel: Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice, Komenského 112, Klimkovice
Údaje o přihlašovaném dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Základní škola a třída, kterou dítě v daném školním roce navštěvuje:
Adresa trvalého pobytu:
Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie):

Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti
Jméno a příjmení matky (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:
Telefon, mobil:
Email:
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)1:
Podpis:

Datum:

Jméno a příjmení otce (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:
Telefon, mobil:
Email:
Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele) 1:
Podpis:

Datum:

Podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce
může dojít k naplnění skutkové podstaty poškození finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku.
Zároveň souhlasím s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro potřeby
projektu č.CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006542, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů a obecného nařízení a ochraně osobních údajů (2016/679) a to na dobu udělení
souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu (formulář „Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“ ).
Tento souhlas uděluji jako podpořená osoba na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o
dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1.
ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět
poskytovateli). Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.
Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další
osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě
zvláštních předpisů.

1V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, osoby
v procesu vzdělávání (denní či kombinované studium) uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci
poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu).

Přihláška dítěte na příměstský tábor a potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce jsou přílohou smlouvy k
péči o dítě. Součástí přihlášky jsou smluvní podmínky k příměstskému táboru, prohlášení o bezinfekčnosti a kopie
kartičky pojišťovny.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
na letní příměstský tábor 2019
1. CENA TÁBORA
V ceně jsou zahrnuty(není-li uvedeno jinak):
- náklady na oběd, pitný režim
- náklady na dopravu na plánované výlety
- náklady na materiál ( rukodělné činnosti a hry, prostředky první pomoci - lékárničky atd.)
- náklady na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, poplatku na základní pojištění dítěte
- náklady na odměny a ceny do soutěží a her
- náklady na vychovatele
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým
programem
2. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
Rodič (zákonný zástupce) vyplní přihlášku ve všech požadovaných kolonkách včetně podpisu a předá nebo odešle
poštou na adresu Mozaiky. Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem. Součástí přihlášení je vyplnění potvrzení o
postavení rodičů na trhu práce.
Tábor se koná při min. počtu 20 dětí. Při nižším počtu je zájemcům nabídnut náhradní termín tábora.
Do tábora budou účastníci závazně řazeni podle data přijetí platby až do naplnění kapacity tábora.
Při nástupu na příměstský tábor odevzdá účastník Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte a kopii průkazu
zdravotní pojišťovny.
3. PLATBA ZA TÁBOR
Rezervace místa pro dítě je platná až po uhrazení zálohy 400,- do 30. dubna 2019.
Platbu v plné výši 800 Kč je nutno uhradit do 31. května 2019.
A/ platbou na účet CVČ MOZAIKA Klimkovice 3202285319/0800
Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte s názvem tábora.
B/ platbou v hotovosti v CVČ MOZAIKA Klimkovice
C/ fakturou - v takovém případě je nutná předešlá písemná či elektronická objednávka organizace, která následně
platbu provede
4. STORNO PODMÍNKY
Ze strany objednatele:
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou v CVČ MOZAIKA Klimkovice
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
A/ v případě doložené nemoci účastníka v termínu tábora je zaplacená záloha (včetně doplatku) vratná po
odečtení manipulačního poplatku
100 Kč za náklady provozovatele
B/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele do 14 dnů před nástupem na tábor vracíme zaplacenou
částku po odečtení
manipulačního poplatku 200 Kč za náklady provozovatele
C/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele do 3 dnů před nástupem na tábor je storno poplatek 50%
uhrazené částky
D/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele později 3 dnů před nástupem na tábor je storno poplatek
100% uhrazené částky
Ze strany CVČ MOZAIKA Klimkovice:
A/ nenaplnění minimálního počtu účastníků příměstského tábora
B/ odstoupení od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při
uzavírání smlouvy předvídat.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají
samy a CVČ Mozaika Klimkovice za tyto věci nezodpovídá.
Zavazuji se uhradit případné škody na zařízení CVČ MOZAIKA Klimkovice, které účastník tábora uvedený v
přihlášce způsobí v době
pobytu na táboře svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu
uhradím na místě oproti
příjmovému dokladu.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce
dítěte k příměstskému
táboru.
Bc. Renata Návratová
ředitelka CVČ Mozaika Klimkovice

