
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace, Vyškovská 376, tel.: 517 383 353, 603 565 729 

PŘIHLÁŠKA - Letní příměstský tábor 2019 - vhodné pro: 1.-4.třídu ZŠ 
 

 1. příměstský CESTOMÁNIE 1. – 4. 7 2019 950Kč 

 2. příměstský KREATIVNÍ LÉTO (od 11let) 1. – 4. 7 2019 950Kč 

 3. příměstský LÉTO S INDIÁNY 8. – 12. 7. 2019 1.190Kč 

 4. příměstský RYBÁŘSKÝ 15. – 19. 7. 2019 1.190Kč 

 5. příměstský AVENGERS 15. – 19. 7. 2019 1.190Kč 

 6. příměstský ASTRONAUTŮV VÝCVIK 22. – 26. 7. 2019 1.190Kč 

• Vámi vybraný tábor prosím, zakřížkujte! 

 

Příjmení, jméno……………………………………….…………………………………….............……škola, třída………………................................ 

Datum narození…………………………………………….…….............……… r.č. …………………………..................................……….……........ 

Bydliště.………………………………………………………….…................tel.rodičů……….…………...…….....e-mail rodičů ...................…….. 

Důležité sdělení o zdravotním stavu……………………………….……………………………………………….................................................. 

plavec – neplavec (zakroužkujte)           strava (zakroužkujte) normální – omezená ..…………………………..………....................... 

alergie .................................................................................. jiná sdělení ............................................................................. 

• Souhlasím, aby můj syn/dcera odcházel/a z příměsts. tábora sám/sama/v doprovodu ………………………………….. 

• Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní 
propagaci dle § 84 a § 89, zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. S údaji poskytnutými v přihlášce je 
nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. 

 

datum a podpis rodičů      ..…………………………..……..…………………………...............................…………........................................ 

------------------------------------------zde odstřihněte  (informace pro Vaše potřeby)----------------------------------- 

Důležitá sdělení: 

➢ Přihláška je platná pouze po vyplnění všech údajů, data a podpisu alespoň jednoho rodiče! 
➢ Do 3 dnů po telefonické rezervaci je nutné přihlášku odevzdat, jinak se rezervace ruší. Přihlášku je možné doručit osobně, 

poštou, vhozením v zalepené obálce do schránky DDM. Přihláška s naskenovaným podpisem není platná! 
➢ Přihlášení pouze na celý týden, platba HOTOVĚ  na DDM do 31. května 2019  nebo na ÚČET 156 145 63 79/0800, variabilní 

symbol 201907 a do poznámky uveďte jméno dítěte a název tábora! 
➢ Originál nebo kopii kartičky pojištěnce přineste společně s přihláškou. 
➢ Po dovršení deseti let věku dítěte je nutné mít vyřízenou kartu o prokázání věku dítěte z důvodu uplatnění slevy jízdného 

(neplatí pro „Kreativní léto“). Pokud kartičku nemáte, nahlaste tuto skutečnost vedoucímu a dítě je bohužel povinno 
doplatit rozdíl ceny jízdného.  

➢ Na výlety dávejte dítěti prosím, batůžek na záda, pláštěnku a svačinu. Oběd a pitný režim zajištěn. 
➢ Pokud dítě na tábor nenastoupí bez uvědomění organizátora, platba se nevrací! 
➢ Pokud se dítě odhlásí v době 10 dnů a níže před zahájením tábora, vrací se 50% z celkové částky nebo je možné si sehnat 

náhradníka. 
➢ Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci 

dle § 84 a § 89, zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona  
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. 
 


