PODMÍNKY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OSEK
V tomto dokumentu naleznete většinu informací o našich příměstských táborech. Přečtěte si ho prosím celý. Až
pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, zavolejte na tel. 777/214510
Pro rok 2019 jsme připravili dva termíny příměstských táborů v Oseku:

4. termín

3. termín

5. 8. – 9. 8. 2019

22. 7. – 26. 7. 2019

Věk: 3 roky - 2013

Věk: 4 roky - 2012

Nádech Montessori
Kapacita 15 dětí

Indiánský týden
Kapacita 20 dětí
Nehodící se škrtněte.
Místo:
Strava:
Kapacita:
Začátek:
Konec:
Cena:
Pořadatel:
Hl. vedoucí:
Příprava a administrativa:

Zahrada u rybníka Bašta v Oseku (49.3179867N, 13.9582497E)
2 x svačina, oběd, pitný režim zajištěn nepřetržitě
20 dětí na každý termín
Denně mezi 7:00 – 8:30 hod
Denně mezi 15:00 – 17:00 hod
1500,- Kč
Spolek Děti Řepice, IČ: 22765603, Řepice 133, 38601
Michaela MEDOVÁ, 776401660 (byla vedoucí na PT v Řepici 2018 a bude i 2019, učila ve školce v Řepici)
Martin TÍKAL, 777/214510

Indiánský týden - Děti prožijí týden v přírodě, postaví si tee-pee, vystřelí z luku nebo zabubnují na buben z jelení kůže. Budou péct
placky na ohni, vyrobí si vlastní amulet, lapač snů a indiánskou čelenku. Na konci se vydají najít poklad.

Nádech Montessori - Dopřejte svým dětem radost z objevování přírody a sebe samých pomocí Montessori pedagogiky. Na děti mimo
klasických her v přírodě a zábavy čeká seznámení s péčí o domácí zvířata, rozvíjení motoriky a smyslů, objevování písmen, zpívání
s kytarou nebo cvičení ticha.

Jak se přihlásit: Přihlášku můžete odeslat emailem (s podpisem), poštou nebo doručit osobně. Pokud bude větší zájem než kapacita
tábora, provedeme výběr. O přijetí dítěte na tábor budete informováni emailem (na email uvedený u 1. zákonného zástupce) do 7 dnů od doručení
přihlášky. Přijaté děti budou zveřejněny na stránkách www.deti-repice.cz. Po obdržení potvrzujícího emailu máte na 7 dnů blokované místo
v pořadníku. Řádně přihlášeni budete po uhrazení táborného nebo minimálně nevratné zálohy 500,- Kč. Platbu můžete provést osobně,
nebo na účet 1079670043/0800 (Do poznámky napište PT3-4 dle termínu, na který dítě jede, a jméno. Např PT3 Novák, PT2a3 Novák nebo PT3 Adam a Eva
Novákovi.). Kapacita každého termínu bude 20 dětí. Dítě se může zúčastnit i více termínů táborů.
Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v záložce „dokumenty ke stažení“ na www.deti-repice.cz. Telefonicky se nelze na
tábor přihlásit. Při zasílání emailů s přihláškou napište do předmětu emailu „přihláška“ nebo „tábor“.
Doplatek táborného uhraďte do 1. 6. 2019 osobně, nebo na účet 1079670043/0800 (Do poznámky napište PT3-4 dle termínu, na který dítě
jede, a jméno. Např PT3 Novák, PT2a3 Novák nebo PT3 Adam a Eva Novákovi.). Potvrzení o platbě vystavíme na požádání, nejpozději v den nástupu na
tábor (nezasíláme poštou). Storno poplatky jsou stanoveny takto: odhlášení méně než 15 dnů 800,- Kč. Při předčasném odjezdu z tábora ze
zdravotních důvodů vracíme 120,- Kč za každý zkrácený celý den. Záloha bude v případě nenastoupení na tábor použita jako smluvní
pokuta ve prospěch pořadatele.

Příjezd na tábor: před odjezdem na tábor si připravte následující:
1. prohlášení zákonných zástupců s kopií průkazu zdravotní pojišťovny
2. užívané léky (každé balení označte jménem a dávkováním)
Dítě můžete přivést ráno mezi 7:00 a 8:30 hod. na zahradu u rybníka Bašta. Pokud přijedete vozidlem od Radomyšle, odbočte první
asfaltovou cestou za značkou Osek doprava a po 70 metrech opět doprava. Děti si můžete vyzvednout mezi 15:00 a 17:00 hod.

Co s sebou: Vhodné oblečení dle počasí, obuv do lesa, plavky, hrnek na pití a pokrývku hlavy. Případné další věci budou upřesňovány
den předem při odchodu dětí.
Jídlo: Pro děti bude zabezpečena dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Po celou dobu bude zabezpečen pitný režim. Nedávejte
prosím dětem žádné sladkosti a dobroty. Pokud jim chcete dopřát něco navíc, předejte to prosím vedoucí oddílu při příchodu
v množství, které se dá rozdělit pro všechny děti (cca 20). Děkujeme.

Zázemí: Většina aktivit se bude odehrávat na zahradě a v okolí. Prostor bude v jarních měsících opatřen novou prostornou pergolou
a několika menšími dětskými atrakcemi. Zahrada je přírodního typu a děti se zde setkají ve větší míře s přírodou.

Poznámky:
1. Podpisem přihlášky souhlasíte s dodatkem GDPR.
2. Podpisem přihlášky souhlasíte s cenou táborného.
3. Táborový personál je složen z dobrovolníků, kteří ve svém volném čase absolvovali přípravu na tábor i samotný tábor.
4. Upozorňujeme rodiče, že dítě se na táboře může ušpinit. Rovněž oblečení může být znečištěné.
5. Dítě může být po táborových hrách unaveno. Budou používat celé tělo, nejen ruce na klávesnici a myš.
6. Pokud s čímkoliv nesouhlasíte, najděte si prosím jiný tábor.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen
„GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem v písemné i elektronické podobě:
Název: Spolek Děti Řepice
IČO: 22765603
Sídlo: Řepice 133, 38601
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 5639
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
 k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku,
 předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování,
 k zajištění přístupu člena do neveřejné části webových stránek spolku nebo Facebooku,
 kontaktní údaje členů jsou využívány k zajištění komunikace.
b) pro marketingové a informační účely:
 vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (výroční zprávy, brožurky, časopisy) a dále fotografie bez připojení
dalších osobních údajů,
 zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti,
 zveřejnění seznamu členů v neveřejné části webových stránkách spolku nebo Facebooku v rozsahu – jméno a příjmení; telefon, email, organizace,
 při udělování ocenění za práci s dětmi a mládeží (Březový lístek) v rozsahu jméno a příjmení, přezdívka, obec, kraj, organizace.
Osobními údaji se rozumí údaje uvedené v přihlášce na tábor 2019.
Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných
právech vázajících se k ochraně osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
 kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing,
 dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
Souhlasím s tím, aby Spolek Děti Řepice jako správce údajů používal během činnosti pořízené videozáznamy a fotografie člena k dokumentaci a propagaci
své činnosti.
Souhlasím s tím, aby Spolek Děti Řepice jako správce údajů používal uvedené kontaktní údaje člena k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další
aktivity.
Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.

