POKYNY K PŘIHLÁŠCE POZORNĚ ČTĚTE!!!
1 - Závazná přihláška na LDT Dopraváček Dráček v Hedčanech 2 str.
Přihlášku vyplňte a zašlete nám z pět na adresu LDT Dráček z.s., Liberecká 2184/1, Teplice, 415 01
2 - Seznam doporučených věcí na LDT Dopraváček Dráček v Hedčanech. 1 str.
S tohoto seznamu je nejdůležitější aby Vaše dítko mělo sebou kvalitní spacák z funkčním zapínáním, jinak je
informativní a vše v něm uvedené je na vašem uvážení.
3 - Instrukce před odjezdem 1str.
Pozorně si přečtěte!!!
4 - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.......... 1 str.
Vyplní obvodní MUDr. dítěte.(tento formulář nemusí Váš MUDr. akceptovat v tom případě využijte formuláře,
který Vám MUDr. nabídne.
Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dopraváček Dráček v Hedčanech.
5 - Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti. 1 str.
Tento formulář potvrďte v den odjezdu, aby prohlášení bylo co nejaktuálnější.
Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dopraváček Dráček v Hedčanech.
6 - Všeobecné podmínky 2 str.
Pozorně si předčtěte a podepsané je zašlete na adresu LDT Dráček z.s., Liberecká 2184/1, Teplice, 415 01
společně se závaznou přihláškou.

Pro jakékoliv informace sledujte naše stránky www.ldtdracek.cz nebo se neváhejte zeptat bud přes e-mail
info@ldtdracek.cz ,
či tel.čísle 777002939.
Děkuji za celí team LDT Dráček za vaší důvěru.
S pozdravem.

PŘIHLÁŠKA na
LDT Dopraváček – Dráček
v Hedčanech
Pořadatel: LDT Dráček z.s.
se sídlem Liberecká 2184/1, 415 01 Teplice
IČO: 04771753
tel.: 77002939, e-mail: ldtdracek@seznam.cz info: www.ldtdrácek.cz
Místo konání: Hedčany u Kožlan v termínu 13.8.2016 – 27. 8. 2016
Jméno a příjmení dítěte:____________________________________Dtaum narození:______________________
Rodné číslo: _____________________________ Zdravotní pojišťovna: __________________________________
Adresa trvalého pobytu: _____________________________________________________ PSČ: ______________
Jméno zákonného zástupce: ______________________________________________________________________
Telefon: __________________________ E-mail: _____________________________________________________
Náhradní kontaktní osoba: _____________________________________________________________________________
(uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti)
Informace o zdravotním stavu dítěte:
*_____________________________________________________________________________________________
*_____________________________________________________________________________________________
(uveďte prosím veškeré důležité zdravotní informace o dítěti, zdravotní omezení a léky, které užívá)
Úrazové pojištění:

□ ANO □

□ neplavec □ plavec

NE

Důležité informace o dítěti
*_____________________________________________________________________________________________________
*_____________________________________________________________________________________________

( pokud se Vám zde vaše důležité informace jíž nevejdou využijte druhé strany tohoto formuláře)*

Doprava:

□ vlastní

□ Most □ Teplice
Na zastávkách cestou do LDT Dráček : □Žatec □ Podbořany □ Jesenice
Autobusem z města:

Informace o místech a časech odjezdů na tábor a příjezdů z tábora obdržíte v podrobných materiálech. V případě, že
způsob dopravy dítěte na tábor a z tábora by se měl lišit, prosím oznamte nám tuto skutečnost. Po příjezdu z tábora
bude každé dítě předáno jen svému zákonnému zástupci, který je uveden v této přihlášce. V případě, že chcete pověřit
jinou osobu převzetím dítěte, předem nás prosím informujte.
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Pořadatel: LDT Dráček z.s.
se sídlem Liberecká 2184/1, 415 01 Teplice,
IČO: 04771753
tel.: 77002939,
e-mail: ldtdracek@seznam.cz
info: www.ldtdrácek.cz
Místo konání: Hedčany u Kožlan
v termínu 13. 8. 2016 – 27. 8. 2016
Platba:

□ Jednorázově v plné výši 4 900 Kč do čtrnácti dnů od potvrzení o přijetí přihlášky
□ Zálohou ve výši 2 450 Kč do čtrnácti dnů od potvrzení o přijetí přihlášky a doplatku
2 450 Kč do 13. 6. 2016
Instrukce:
1) Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu:
LDT Dráček z.s., Liberecká 2184/1, 415 01 Teplice.
2) Uhraďte zálohu ve výši 2 450 Kč nebo celou cenu pobytu 4 900 Kč do 14 dnů od odeslání
přihlášky. Doplatek zbylé ceny z dané částky uhraďte nejpozději do 13. 6. 2016. Veškeré platby
můžete uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet: 2000950697/2010( Fio banka a.s.),
jako variabilní symbol použijte rodné číslo přihlášeného dítěte,
do zprávy pro příjemce použijte jméno přihlášeného dítěte.
3) Pokud Vám na tábor bude přispívat zaměstnavatel, uveďte název společnosti, IČ, DIČ, adresu sídla
a kontakt s částkou příspěvku na zadní stranu této přihlášky. Na základě těchto vyplněných údajů
bude vyhotovena faktura zaměstnavateli.
4) Potvrzení přijetí přihlášky Vám zašleme SMS nebo e-mailem, dle Vámi níže vyplněného bodu
v přihlášce.
5) Podrobné informace Vám budou zaslány nejpozději čtyři týdny před zahájením tábora.
Podrobné informace chci zaslat:

□ e-mailem □ poštou

Potvrzení o přijetí přihlášky chci zaslat SMS nebo e-mailem na: _______________________________________
Kamarád/ka do oddílu:__________________________________________________________________________
(Prosím, uveďte jména a příjmení dětí, se kterými má být Vaše dítě v oddíle. Děti by měly být přibližně
stejného věku a tuto skutečnost by měli vyplnit rodiče obou dětí. Společné zařazení nelze vždy zaručit, ale budeme se
snažit vyhovět.)
Prosíme, pečlivě zkontrolujte veškeré informace v přihlášce.
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení
všeobecných podmínek pro účast na LDT Dopraváček – Dráček Hedčany. Souhlasím s tím, aby pořadatel akce
zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám
souhlas k použití fotografií pořízených v rámci tábora pro prezentaci LDT Dráček z.s..

V________________ dne:_______________ Podpis zákonného zástupce: _______________________________
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Seznam doporučených věcí
na LDT
Dopraváček – Dráček
v Hedčanech
!!!!! VELICE DŮLEŽITÉ: !!!!!
Každý absolvent musí mít sebou
kvalitní spacák s funkčním
zapínáním a kvalitní teplé věci na
spaní!!!
počty kusů na níže uvedeném seznamu oblečení jsou, na uvážení rodičů!!!
Oblečení:














Ponožky, spodní prádlo
Plavky
Ručník a osušku k vodě
Trička
Kraťasy
Tepláky
Dlouhé kalhoty
Kvalitní bundu
Mikinu
Pyžamo
Čepice proti slunci – kšiltovka
Pláštěnka
Holinky

Obuv:




Sportovní obuv – kecky nebo tenisky
Páskové boty
Boty do sprchy - gumové pantofle !!! NE CROCKSY!!!

Ostatní:













Hygienické potřeby – kartáček na zuby, pastu, mýdlo, šampón, 4x role toaletního papíru, opalovací
krém, hřeben
Tašku nebo pytel na špinavé prádlo
Léky – pokud dítě užívá léky pravidelně, nezapomeňte je přibalit a nahlásit vedení tábora
Lahev na vodu
Baterku a náhradní baterie
Občanský průkaz (pokud je dítě starší 15let)
Kartičku pojišťovny
Psací potřeby – tužka, pastelky, papír
Knížku
Sluneční brýle
Plyšového mazlíčka
Drobné peníze, aby si dítě mohlo koupit něco malého na chuť

LDT Dráček z.s.
se sídlem Liberecká 2184/1,
415 01 Teplice
IČO: 04771753
Tel: 777 00 29 39
ldtdracek@seznam.cz
www.ldtdracek.cz

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE O
BEZINFEKČNOSTI
Písemné prohlášení rodičů Prohlašuji, že dítě
(jméno, příjmení,)
dat.nar.)_____________________________________________ je
v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na LDT
Dopraváček dráček konaném od 13. 8. 1016 do 27. 28. 2016 a
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo
průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před
odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti 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
ohrožení dětského kolektivu.

V ___________________ dne ________________
Podpis zákonného zástupce_________________________

Všeobecné podmínky
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pro účast na
LDT Dopraváček – Dráček Hedčany
Který pořádá
LDT Dráček z.s.
se sídlem Liberecká 2184/1, 415 01 Teplice
IČO: 04771753
Tel: 777 00 29 39
ldtdracek@seznam.cz
www.ldtdracek.cz

1) Přihlášení na tábor a přihláška
Dítě je na tábor přihlášeno vyplněným formulářem na stránkách tábora www.ldtdracek.cz, nebo doručením
závazné přihlášky. Adresa pro doručení je: LDT Dráček z.s., Liberecká 2184/1, 415 01 Teplice. Přihláška
musí být řádně vyplněná spolu s podpisem zákonného zástupce dítěte. Přijetí přihlášky potvrdí pořadatel
formou SMS nebo e-mailem, dle možnosti zvolené v přihlášce.
Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní požadavek, pro který není v přihlášce vyhrazené místo, může jej
individuálně dohodnout s pořadatelem tábora před jeho započetím. Pokud požadavky budou v našich silách,
budeme se snažit vyjít vstříc.

2) Cena, platba a vrácení platby
V ceně tábora je zahrnuto, doprava tam a zpět z místa odjezdu, určeného v přihlášce, ubytování, strava
pětkrát denně, pitný režim, náklady na zajištění programu, odměny do soutěží, dozor vedoucích a zdravotní
péče na místě a další.
Zákonný zástupce uhradí do 14 dnů po obdržení potvrzení o přijetí přihlášky plnou cenu tábora 4900,- Kč
nebo zálohu ve výši 2 450 Kč, na bankovní účet číslo: 2000950697/2010 (Fio banka a.s.) V případě uhrazení
zálohy je zákonný zástupce povinen uhradit zbylou část ceny tábora formou doplatku do 13. 6. 2016. Pokud
bude zákonnému zástupci na tábor přispívat zaměstnavatel, je možné uhrazení ceny tábora dohodnout
individuálně. Pokud daná platba nebude uhrazena v řádném termínu, pořadatel nezaručuje rezervaci volného
místa.
Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na tábor formou zaslání doporučeného dopisu.
V navrácené částce z uhrazené ceny bude účtován storno poplatek při odhlášení během
•

20 a více dnů před započetím tábora – 30 % z ceny tábora,

•

11 a více dnů před započetím tábora – 50 % z ceny tábora,

•

3 a více dnů před započetím tábora – 80 % z ceny tábora,

•

2 a méně dnů před započetím tábora – 100 % z ceny tábora.

V případě opatření náhradníka bude vrácena uhrazená cena v plné výši.

Všeobecné podmínky
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pro účast na
LDT Dopraváček – Dráček Hedčany
Který pořádá
LDT Dráček z.s.
se sídlem Liberecká 1, 415 01 Teplice
IČO: 04771753
Tel: 777 00 29 39
ldtdracek@seznam.cz
www.ldtdracek.cz
Upozornění:
Za veškeré cennosti (mobil, tablet, herní konzole - veškerou elektroniku, šperky, atd.) neručíme
vůbec a za finanční obnos (kapesné) ručíme pouze tehdy, kdy si tento obnos svěří vaše dítě do péče
svého oddílového vedoucího. Nedoporučuji, brát sebou MOBILNÍ TELEFON případná ztráta se velice
špatně dohledává a škoda tímto vzniklá vám nebude uhrazena!!!,
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého porušení táborového
řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, šikana jiných účastníků tábora,
opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na základě hygienického omezení (vši). Ve všech
výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny. Pobyt lze rovněž ukončit z vůle
zákonného zástupce. V případě odjezdu z důvodu nemoci nebo při udání vážného důvodu, bude za dny
neúčasti vrácená částka za stravu a to ve výši 127 Kč za den. Tábor může být odvolán z důvodu zásahu
vyšší moci (např. zničení rekreačního objektu přírodním živlem). V takovém případě bude vrácená plná
částka, na jiné plnění nevzniká nárok.

3) Odpovědnost
Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí,
či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem. Děti budou před táborem poučeny zákonným
zástupcem o slušném chování na táboře, o zákazu užívání omamných a návykových látek, nepatřičnosti
fyzických projevů náklonnosti a jiných aktivit v rozporu s dobrými mravy. Na tábor nedoporučujeme dávat
dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. Pořadatel zajišťuje možnost uložit
cenné věci u oddílových vedoucích. V případě, že děti nebudou mít uloženy věci u svých vedoucích, nenese
pořadatel za případnou ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost.

4) Udělení souhlasu
Odesláním přihlášky souhlasí zákonný zástupce se všeobecnými podmínky pro účast na LDT Dopraváček –
Dráček Hedčany. Zároveň dává souhlas se zasíláním propagačních materiálů a s použitím fotografií
pořízených v rámci tábora k prezentaci LDT Dráček z.s..Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje
Spolku LDT Dráček z.s., souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona 101/2000
Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona
133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na táborovém pobytu. Správcem osobních údajů je LDT dráček z.s..
Údaje budou uchovávány po dobu 5 let, již vyžaduje zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte
na táborovém pobytu. Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.
Se všeobecnými podmínkami souhlasím.
V _______________________DATUM:_____________________________
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE HŮLKOVÉ PÍSMO:_______________________________________________
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: ____________________________________________________

