Řádně podepsanou Přihlášku na letní kemp zašlete čitelně nascanovanou na tabory.dakotaops@gmail.com, děkujeme.
Poté není nutné dodávat její podepsaný originál.

Přihláška na letní kemp
1. turnus

2. turnus

26. – 30. 07. 2021

02. – 06. 08. 2021

x

3. turnus
09. – 13. 08. 2021

Pořadatel:
DAKOTA, o. p. s.
Sídlo: J. Misky 69/6, 700 30 Ostrava, IČ: 26828201, Sp. zn. O 162 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Věk: 6 – 15 let

Účastnický příspěvek: ZDARMA (letní kempy jsou komletně dotovány MŠMT)

Místo srazů a návratů: Klubovna A. Gavlase 3a, 700 30 Ostrava – Dubina
(tramvajová zastávka A. Poledníka, ze strany od rampy se zásobováním supermarketu Albert)
Sraz: každý pracovní den v 7 hodin
Návrat: každý pracovní den v 15 hodin
Účastník:
Jméno a příjmení: ......................................................................................................................................................
Příjmení na poštovní schránce: .................................................................................................................................
Ulice a č. p.: ………..………….......................................... Město: ................................................ PSČ: ...............
Datum narození: .................................................................. Svátek: ........................................................................
Plavec – neplavec * zakroužkujte

Kontaktní údaje na zákonného zástupce:
Jméno a příjmení: ......................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................ Mobil: .........................................................................
Účastník kempu a zákonný zástupce souhlasí s Pravidly letního kempu. Prohlašuji, že jsem jej se svým dítětem
pročetl/a a nejasnosti jsem mu vysvětlil/a.
Přihláška na letní kemp a Táborové hlášení musí být pořadateli v řádném stavu odevzdány nejpozději
při předání dítěte na kemp.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016
o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli kempu, jakožto správci
osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v Přihlášce na letní kemp a Táborovém hlášení. Osobní údaje
budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci
zúčastnit námi pořádaného letního kempu. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v při organizaci kempu nezbytné. V případě nutnosti je
po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, úřady, aj.), kterým jsme povinni je
poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci kempu, za účelem
poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu Vám budeme moci zasílat informace, týkající se
kempu a dalších akcí o.p.s.. Na Vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasíte s použitím fotografií a videí z kempu,
jako součásti propagace DAKOTA, o.p.s. Informace o zpracovaní osobních údajů Vám poskytneme na adrese gres@atlas.cz. Na stejné
adrese můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Zmocňuji tímto provozovatele letního kempu ke zpracování osobních údajů ve výše
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.

V .................................. dne ...............2021
Podpis zákonného zástupce

Podpis účastníka

Táborové hlášení
Vyplní zákonný zástupce v den nástupu na kemp a odevzdá při předání dítěte na kemp.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jmého a příjmení dítěte: ................................................................................................................
narozené dne: ................................................................................................................................
trvale bytem: …………………………………………………….............................................................
Prohlašuji, že:
a) níže uvedená osoba nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem
k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel,
dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišel níže uvedený účastník do styku s osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve
společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní odhrožení dětského kolektivu.

V.................................... dne ................................ 2021
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

………………………………………….

Podpis zákonného zástupce:

……………….…………………………

SDĚLENÍ RODIČŮ VEDOUCÍM KEMPU
Uveďte zde léky, které dítě užívá a jejich dávkování, upozornění na citlivost na některá jídla,
příp. i alergie, diagnostikované poruchy, jiná omezení atd.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

SPOJENÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI V DOBĚ KONÁNÍ KEMPU
Jméno a příjmení: .........................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................

Informace o platbě
Účastnický příspěvek se neplatí. Letní kempy jsou kompletně dotovány
Při přihlášení na letní kemp je nutné zaplatit vratnou zálohu 500 Kč/dítě/turnus.
Částka bude po absolvování kempu celá vrácena stejným způsobem, jakým byla záloha
uhrazena. V případě, že nastane nějaká situace uvedená níže v sekci „Storno poplatky“,
bude vratná záloha o tuto částku snížena, děkujeme za pochopení.
V případě, že počet přihlášek přesáhne maximální počet účastníků, budou přihlášky
bez uhrazené vratné zálohy vyřazeny.
Platit můžete hotově nebo na účet. Vratnou zálohu uhraďte nejpozději do 15. 7. 2021,
děkujeme.
V případě dotazů kontaktujte Štefana Greše – mobil: +420 606 509 663,
e-mail: gres@atlas.cz.
Účet pro platbu vratné zálohy:
Majitel: DAKOTA, o.p.s.
Platba v CZK:
Číslo účtu: 2800389498/2010

Adresa banky:

IBAN: CZ4920100000002800389498

Fio banka, a.s.

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Variabilní symbol: 88

Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte, děkujeme.

STORNO POPLATKY:
Důvod
číslo

Popis důvodu

Storno poplatek
z vratné zálohy
v % nebo v Kč
100 %

I.

Nenastoupení na kemp bez udání důvodu

II.

Nenastoupení na kemp ze zdravotních důvodů, doložené lékařskou zprávou

III.

Nenastoupení na kemp – rodinné nebo jiné závažné prokazatelné důvody

IV.

Ukončení účasti na kempu ze zdravotních důvodů

V.

Ukončení účasti na kempu z důvodu nespokojenosti účastníka

100 %

VI.

Ukončení účasti na kempu v případě vyloučení z kempu

100 %

50 %
100 %
50 %

V důvodech neúčasti dle bodu I. – IV. storno poplatek neúčtujeme v případě, že zajistíte
způsobilého náhradníka. Vratky budou vyplaceny v hotovosti nebo odeslány z účtu
provozovatele po skončení kempu, nejpozději do 10. 09. 2021.

Pravidla letního kempu
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Budu dodržovat rozvrh dne a zúčastním se celého programu. Bez souhlasu vedoucího se
nevzdálím.
Budu dodržovat pravidla a pokyny, které určují mé povinnosti na letním kempu.
Vím, jak se chovat v dopravních prostředcích a při pěších přesunech ve městě i mimo něj.
Se všemi účastníky a vedoucími na letním kempu budu žít přátelsky, ochotně a rád/a jim
pomohu, budou-li mé pomoci potřebovat. Vyhnu se všem sporům a hádkám.
Vedoucí jsou mí starší přátelé a zodpovídají během pobytu za mou bezpečnost. Budu je
poslouchat, dodržovat pokyny, které mi dávají a obrátím se na ně s plnou důvěrou, budu-li
potřebovat radu nebo pomoc.
S vypůjčeni věcmi budu zacházet opatrně, abych jej nepoškodil/a. Po použití vše v pořádku
vrátím. Poškodím-li něco, vždy to poctivě nahlásím vedoucímu. Poškodím-li něco úmyslně,
škodu uhradím.
Budu-li se cítit nemocen/a nebo se zraním, oznámím to ihned svému vedoucímu, případně jiné
přítomné dospělé osobě.
Nemám u sebe žádné léky ani doplňky stravy. Ty, které pravidelně užívám mi budou doma
podávat zákonní zástupci. Výjimkou jsou lékařem předepsané léky na astma, alergie apod., které
je nutné podat při akutních obtížích.
Vodu na pití budu brát jen z určeného zdroje. Jsem si plně vědom/a následků, které by vznikly
po použití špatné nebo nepitné vody.
Oheň rozdělám jen se svolením vedoucího, a to na místě k tomu určeném.
Koupání mám povoleno pouze na určeném místě pod dohledem vedoucího.
Znám význam lesa pro naše zdraví a život, proto nebudu ničit les a budu chránit živou i neživou
přírodu. Odpadky vyhazuji do odpadkového koše.
Budu dodržovat pravidla společenského chování.
Na kemp si nevezmu žádné zvíře.
Nebudu používat nožík a další řezné a sečné nástroje (sekyra, pila, aj.) bez dovolení, stejně tak i
zápalky, zapalovač, petardy, atd. Není dovoleno mít na kempu zbraně, pyrotechniku a jiné
nebezpečné předměty.
Na kempu je zakázána konzumace tatarské omáčky a ostatních pokrmů ze syrových vajec,
lesních plodů a hub, dále energy drinků a jiných výrobků obsahujících kofein a další nevhodné
látky. Během celého kempu se zdržím konzumace alkoholických nápojů, tabákových výrobků,
elektronických cigaret a užívání omamných a psychotropních látek. Pokud bude účastník
přistižen při těchto činnostech, bude okamžitě z kempu vyloučen.
Na kempu se zdržím jakýchkoliv sexuálních aktivit a dalších projevů přehnané náklonnosti
k jiným osobám.
Dítko předává zákonný zástupce na kemp zcela zdravé. V případě propuknutí nemoci během
kempu bude zákonný zástupce okamžitě kontaktován a neprodleně si dítě vyzvedne.
V případě drobného zranění (odřené koleno, drobná zranění) bude dítě ošetřeno vedoucími.
V případě život ohrožujícího stavu bude okamžitě zavolána lékařská pomoc a kontaktován
zákonný zástupce.
Za nedodržení některého z bodů Pravidel letního kempu si plně ponesu následky a uložený
postih budu plně respektovat. Opakované porušování může mít za následek okamžité

vyloučení z kempu. V případě vyloučení se rodiče zavazují odvést dítě na vlastní náklady, a
to do 1 hodiny od obdržení výzvy pořadatele.

Seznam věcí na letní kemp
PRVNÍ DEN TÁBORA ODEVZDÁTE:
- Kopii kartičky pojištěnce (vrátíme Vám ji na konci tábora),
- Táborové hlášení,
- kdo nestihl, tak ještě Přihlášku na letní kemp
-

potvrzení o splnění jedné z podmínek O-T-N (očkování, test, nemoc):
a) 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz),
b) PCR test starý max. 7 dní,
c) antigenní test z testovacího místa starý max. 72 hodin,
d) potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů.

KAŽDODENNÍ VÝBAVOU BUDE BATŮŽEK, DO KTERÉHO SE MUSÍ VEJÍT
TYTO VĚCI:
- Láhev s pitím (když během dne děti dopijí, dolijeme jim další pití),
- pláštěnka (nepromokavá bunda není pláštěnka),
-

peněženka s kapesným, příp. s ODISKou. Doporučené kapesné cca 30 – 50 Kč na den.
Peněženku podepište, nebo do ni vložte lísteček se jménem dítka, děkujeme,

-

mikina, kdyby ji ráno děti neměly na sobě a přes den se ochladilo,
- papírové kapesníčky.

Prosíme, aby batůžek byl tak veliký, aby se k těmto věcem vešla ještě svačinka, kterou děti
dostanou.
Nedoporučujeme brát s sebou drahé věci (např. šperky, mobily, elektroniku, drahé oblečení a
obuv, aj.). Za jejich ztrátu neneseme odpovědnost.

CO NA SEBE?
Oblečení a obuv dětí přizpůsobte jednotlivým výletům a předpovědi počasí. Pokrývku hlavy
(např. klobouček, kšiltovka, šáteček) ať mají raději každý den, děkujeme.
V případě slunečného počasí doporučujeme namazt se doma opalovacím krémem.
V případě výletu do přírody nastříkat se repelentem, vzít si náramek proti klíšťatům, atd.

Nejpozději den předem se dovíte, kam půjdeme na výlet další den a co si zabalit. Máme
v plánu na každém turnuse zajít na bazén, do přírody, za kulturou a vzděláním a také hrát
sportovní, stolní, vzdělávací, přemýšlecí a další hry.

