Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba
tel. 596 953 661, e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz

Závazná přihláška
na pobytový tábor (dětskou ozdravnou pobytovou rekreaci)
Název tábora nebo akce: .........................................................................................................
Místo konání: ...........................................................................................................................
Cena:………………………………………………………Termín: ......................................
Jméno a příjmení dítěte: .........................................................................................................
Rodné číslo ………………………………..Datum narození:………………………………
Zdravotní pojišťovna: .............................................................................................................
Bydliště: ....................................................................................................................................
Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): .................................................
E-mail na rodiče: .....................................................................................................................
Mobil na rodiče: ......................................................................................................................
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a s účastí dítěte souhlasím.
Rovněž beru na vědomí, že celou cenu pobytu je nutné uhradit před konáním akce a to nejpozději 14 dní
před konáním akce v termínu jarních prázdnin a do 15.6. příslušného roku před konáním akce v termínu
letních prázdnin. Beru na vědomí, že se účastníkem akce se dítě stává až po zaplacení úhrady.
Seznámil jsem se a budu respektovat školní vzdělávací program, vnitřní a provozní řád DDM. Beru plnou
zodpovědnost za dítě během cesty na tábor a zpět. Pokud dítě vyžaduje zvláštní zacházení s ohledem na svůj
zdravotní stav, nebo pokud dítě má zdravotní komplikace, je zákonný zástupce povinen o tom informovat DDM
tak, aby dítě nebylo ohroženo na svém zdraví. Jako zákonný zástupce dítěte beru plnou zodpovědnost za
problémy, které by mohly vzniknout zamlčením důležitých informací o zdravotním stavu dítěte. V případě
vážných kázeňských či zdravotních problémů zabezpečím na vlastní náklady předčasný odjezd dítěte v
nejkratším možném termínu.
Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační
změny akce (místo a čas odjezdu apod.).
Souhlasím se zasíláním nabídek akcí DDM a informací o činnosti ZÚ na e-mailovou adresu uvedenou v
přihlášce. Tyto nabídky nejsou obchodním sdělením ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, a proto jejich zasílání nepodléhá režimu § 7 citovaného zákona.
Zákonný zástupce dítěte má však vždy možnost kdykoliv a bezplatně právo odvolat poskytnutý souhlas se
zasílám nabídek akcí DDM a informací i činností ZÚ, a to jakoukoliv formou.
Poučení o osobních údajích:
Souhlasím s tím, že pořízené fotografie a videa mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci DDM. S
údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat.

Se smluvními podmínkami a vnitřním řádem DDM jsem se seznámil: ANO – NE (nehodící
škrtněte) a beru je na vědomí.
Datum:

Podpis rodiče (zákonného zástupce):

Poznámka:
Vaše dítě bude potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti, že se může akce zúčastnit
(stačí kopie již vydaného potvrzení, není-li starší jednoho roku)

IČ: 75080541

Číslo účtu: 35-7194720277/0100

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba
tel. 596 953 661, e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz
SMLUVNÍ PODMÍNKY
na dětskou ozdravnou pobytovou rekreaci
1. Cena tábora
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):
- nákladů na stravu a ubytování po dobu trvání tábora
- nákladů na dopravu z Ostravy-Poruby do místa pobytu a zpět
- nákladů na dopravu na plánované výlety a zájezdy z místa pobytu a zpět
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry,
atd.)
- nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, poplatku na základní pojištění dítěte
- nákladů na odměny a ceny do táborových soutěží a her
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
nákladů
na
další
mimořádné
a
neplánované
výdaje
vzniklé
s
provozem
tábora
a
v souvislosti
s táborovým programem
2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, uvedeném v nabídce táborů a to písemně na přihlášce, kterou
podají přímo v DDM Ostrava-Poruba.
3. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti přímo v DDM, nebo na účet DDM, variabilní symbol
obdrží klient s přihláškou.
4. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný pobyt na táboře je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v DDM Ostrava-Poruba
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
- v době delší než 30 dnů před konáním tábora 100,- Kč z ceny tábora
- 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora
- 14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora
- v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny
- pokud bude pobyt dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (předložení lékařského
potvrzení) činí odstupné 100,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na pobyt dítěte
b) Dům dětí a mládeže může táborový pobyt zrušit pouze v těchto případech:
- v souvislosti se zrušením smlouvy mezi DDM a majitelem rekreačního zařízení, kde se měl tábor uskutečnit; v tomto případě bude rodičům
vrácena celá částka snížená o 100,-Kč za administrativní náklady, poštovné, atd., které DDM vznikly se zajištěním tábora.
c) Vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za táborový pobyt se
nevrací.
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně prokázány, bude
rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora
po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu a ubytování za celou plánovanou délku tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny
tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora
po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy a DDM za tyto věci
nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami, vnitřním řádem a provozním řádem zákonný zástupce dítěte podepíše na
přihlášce dítěte k táborovému pobytu.
Rodiče mají právo vznést k průběhu táborového pobytu písemné připomínky na adresu DDM, které budou řešeny mezi stěžovatelem a
vedením DDM; budou-li připomínky opodstatněné a vznikla-li tím z důvodu přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, DDM
se zavazuje tuto škodu uhradit v dojednané výši.

V Ostravě-Porubě 4. ledna 2018

Mgr. Kateřina Hořejší
ředitelka DDM
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