
 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 

                                                                   Stránka 1 z 3 

                                                    

 IČ: 75080541                            Číslo účtu: 35-7194720277/0100  

 

Závazná přihláška 

na příměstský tábor 
 

Název tábora nebo akce:  .........................................................................................................  

Místo konání:  ...........................................................................................................................  

Cena:………………………………………………………Termín:  .......................................  

 

Jméno a příjmení dítěte:  .........................................................................................................  

Rodné číslo ………………………………..Datum narození:……………………………… 

Zdravotní pojišťovna:  .............................................................................................................  

Bydliště:  ....................................................................................................................................  

Škola: ………………………………………… 
 

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce):  .................................................  

E-mail na rodiče:  .....................................................................................................................  

Mobil na rodiče:  .......................................................................................................................  

 

DDM je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, které se významným dílem podílí na spolufinancování naší 

činnosti. Z tohoto příspěvku jsou spolufinancovány veškeré aktivity, kterých se můžete Vy/Vaše děti během celého roku 

účastnit. 

 
 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) 
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 sraz akce 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 některé výrobky nebo výtvarné práce členů ZÚ si DDM může ponechat pro vlastní potřebu nebo využít 

k prezentaci DDM. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny 

akce (místo a čas odjezdu apod.). 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s vnitřním a provozním řádem DDM a řádně jsem o nich poučil také své dítě. 

Přihláška dítěte musí být vždy podepsána jeho zákonným zástupcem.  
 

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

 

Dítě na začátek akce: předám osobně – přijde samostatně. (nehodící škrtněte) 

 

Po ukončení akce: dítě převezmu osobně – odejde samostatně. (nehodící škrtněte) 
 

Poznámky pro vedoucí akce: 

 

Datum:     Podpis rodiče (zákonného zástupce): 
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Informace o zpracování osobních údajů 
Od 25.5.2019 je v České republice účinné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech 

zpracování naleznete na našem webu ddmporuba.cz. Osobní údaje uvedené v této přihlášce jsou zpracovávány organizací, jako správcem osobních 

údajů, především pro účely plnění smlouvy (tj. pro účely organizace a poskytování služeb zájmového kroužku) a pro plnění zákonných povinností 

organizace. Některé osobní údaje však mohou být zpracovávány i z důvodu veřejného zájmu organizace nebo na základě Vašeho souhlasu. 

V případě, kdy zpracování osobních údajů pro stanovený účel již není nezbytné, provede správce výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost 

údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně 

nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování. 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Kontaktní osobou je Petr Štětka, Moore Advisory CZ s.r.o se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, email: gdpr@moore-czech.cz, tel. č. + 

420 734 647 701. 
 

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? 
Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, IČ: 750 80 541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava – Poruba, 708 00 bude 

osobní údaje zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů: 

Informace ve veřejném zájmu: 

Účel zpracování – zveřejnění fotografií a audiovizuálních záznamů mých/mého dítěte pro tištěnou i elektronickou prezentaci. Využití prací mých/mého 

dítěte k prezentaci s možným uvedením jména, příjmení a věku i mimo DDM. Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, fotografie, video nahrávky, 

typ a název školy. Doba zpracování – 5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 

Údaje nezbytné pro činnost: 

Účel zpracování – údaje nezbytné pro činnost a následné výkaznictví. Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, 

mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, 

adresa zákonného zástupce. Doba zpracování – 1 rok od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 

Archivace účetnictví: 

Účel zpracování – údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady. Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, bankovní spojení. 

Doba zpracování – 5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 

Školní matrika: 

Účel zpracování – vedení školní matriky podle § 28 zákona č. 561/2004 (školský zákon). Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, rodné číslo, typ 

a název školy, adresa, státní občanství, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného 

zástupce. Doba zpracování – 10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 
 

Souhlas účastníka nebo jeho zákonného zástupce 
Uděluji organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, IČ: 750 80 541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava – Poruba 

708 00 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: 

Souhlas pro přímý marketing: Účel zpracování – Kontaktování a zaslání nabídek služeb (pozvánky na akce, nabídky kroužků, akcí, táborů 

apod. pořádaných DDM) a to i na elektronické kontakty klienta nebo jeho zákonného zástupce. Rozsah osobních údajů – mobilní telefon, 

emailová adresa. Doba zpracování – 1 rok od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:     ANO        NE  (nehodící škrtněte) 
 

Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů 

účastníka a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem 

rozumím. 
 

 

V Ostravě dne: ………………………………. 
 

Jméno a příjmení účastníka:…………………………………………………………………            
 

Dat. nar.:………………… 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………… 

 

Podpis účastníka nebo zákonného zástupce:……………………………. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za základě Vašeho souhlasu uvedeného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. 
 

V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost 

údaje dále zpracovávat dle zvláštních předpisů nebo veřejného zájmu na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce 
pro ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich 

zpracování. 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 

na příměstský tábor 
 
1. Cena tábora 

Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):  
- nákladů na oběd 

- nákladů na dopravu na plánované výlety a zájezdy pokud jsou součástí nabídky 

- 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 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 příměstský tábor 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) 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 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 příměstského tábora 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 12. září 2022  

 

Mgr. Kateřina Paličková Hořejší (ředitelka DDM) 
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