Toto není adresa pro přihlášky!
Radost-Ostrava, z. s.
IČO 70631620
Gen. Píky 2889/6
Ostrava 702 00

Sem zašlete vyplněnou papírovou přihlášku!
Radost-Ostrava, z. s.
Veronika Vašková
Zvonková 489/6
Havířov – Šumbark 736 01

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR RADOST (ST. HAMRY)
Přihlašuji své dítě na letní dětský tábor Radost, který se koná 27. 7.–10. 8. 2018 ve Starých Hamrech.
Jméno a příjmení dítěte: .……………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………..…….. Rodné číslo: ..……………………………………………………….
Adresa bydliště: ……………………………………………………….………………………………………………………………………….
PSČ: ……………………………… Je žákem školy: ……………………...………………………………......... Třída: ……………….
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………… Ve stanu chce spát s: ……………………………………………
Místo nástupu na tábor: ……………………………………… Velikost trička: ……………………………………………………..
Zájmy a záliby dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………..…………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………..…….. E-mail: ………………………………………………………….........
Jméno a příjmení matky: .……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………..…….. E-mail: ………………………………………………………….........

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE – INFORMATIVNÍ CHARAKTER
INFORMACE PRO KUCHYNI
Potravinové alergie: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Další omezení (celiakie apod.): …………………………………………………………………………………………………………….

OSTATNÍ ALERGIE : ………………..…………………………………………………………………………………………………………….
PRAVIDELNĚ UŽÍVANÉ LÉKY (UVEĎTE, PROSÍM, I DÁVKOVÁNÍ A DIAGNÓZU): ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OSTATNÍ (CO BYCHOM JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT O ZDRAVÍ DÍTĚTE?): ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že své dítě nepřihlásím v uvedeném termínu na jiný tábor. Omluvení účastníka je nutné provést
zásadně písemnou formou. Při odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena část poplatku, a to norma
stravného krát počet zameškaných dní.
Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s §5 zákona č. 101/2 000 Sb.
o ochraně osobních údajů – osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu Radost-Ostrava, z. s. a nebudou
poskytovány třetím stranám.
Souhlasím s tím, že mé dítě bude na táboře foceno a filmováno pro potřeby organizace (např. kronika,
propagace organizace na internetu). Upomínkové fotografie budou ke stažení po skončení tábora z webových
stránek (www.radost-ostrava.cz) či z FB stránek (www.facebook.com/RadostOstrava) spolku Radost-Ostrava.

Cena tábora: 3 790 Kč
Datum: ………………………………………………………… Podpis zákonného zástupce: ……………………………………..

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTSKOU
REKREACI (PRO ZAMĚSTNAVATELE )
Jméno a příjmení pracovníka (otce/matky dítěte): …..................................................……………………………
Jméno a příjmení dítěte: .……………………………………………. Datum narození dítěte: …………………………………

P OŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE
Radost-Ostrava, z. s.
IČO: 70631620
Gen. Píky 2889/6
Ostrava
702 00
Dětská rekreace se uskuteční v době od 27. 7. 2018 do 10. 8. 2018 – 15 dnů nedaleko obce Staré
Hamry. Cena pobytu pro jedno dítě činí 3 790 Kč, číslo účtu pro převod peněz je 3214235319/0800,
VS je .................................................... (celé rodné číslo dítěte bez lomítka).

O BJEDNÁVKU ZAŠLETE NA KORESPONDENČNÍ ADRESU
Radost-Ostrava, z. s.
Veronika Vašková
Zvonková 489/6
Havířov – Šumbark
736 01

