TURISTCENTRUM Dvorce p.o.,
Smetanova 284, Dvorce 793 68,
tel. 554254870, 739375791
IČO:73930148 DIČ: CZ73930148

Přihláška na příměstský tábor
TCDík 2021
Pořadatel: Turistcentrum Dvorce, příspěvková organizace,
Smetanova 284, 793 68 Dvorce u Bruntálu
Tel.: +420 739 375 791 (p. Petra Jurčová)
e-mail: posta@tcd.cz
Termín:_________________________________________________________________________
Jméno a příjmení dítěte:____________________________________________________________
Adresa bydliště: __________________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna:______________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ________________________________________________
Tel.: ___________________________________________________________________________
e-mail.: _________________________________________________________________________
Dítě bude na konci dne:




Odcházet domů samo.
Bude si ho vyzvedávat zákonný zástupce
nebo jím pověřená osoba (v tomto případě přiložte písemný souhlas)

Dotazník pro individuální přístup k Vašemu dítěti.
Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Informace, které zde uvedete, pomohou pracovat lépe
s vašim dítětem.
_______________________________________________________________________________
Stravovací návyky dítěte (bezlepková dieta, vegetariánství, alergie- zakázaná jídla,…)
_______________________________________________________________________________
Alergie (bodnutí hmyzem, některé léky…)
_______________________________________________________________________________
Léky (napište, pokud dítě užívá nějaké léky pravidelně a je nutné podávání během doby trvání PT )

_______________________________________________________________________________
U svého dítěte upozorňuji na další zdravotní a jiná omezení.
Cena tábora:
Přihlášky je nutno odevzdat osobně v kanceláři TCD, do schránky na budově, případně
zaslat e-mailem na adresu posta@tcd.cz (ne foto) nejpozději 18. 6. 2021.
Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s
pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem
č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele.
Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání
dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek
akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními
podmínkami Příměstského tábora TCDík, cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal.

V ____________________________________ dne ____________________________________
podpis zákonných zástupců dítěte: _______________________________

posta@tcd.cz

www.tcd.cz

tel. 554 254 870, 739 375 791

