
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace 

U stadionu 1133, Rumburk 40801 
IČ: 65082231, Tel: 412 332 436, 736 482 481, e-mail: reditel@ddmrumburk.cz 

 

Přihláška  - DEN S KOŇMI 
 

Termín akce:   3.7.2017  
Cena akce:   Kč 150,-  
Adresa:   DDM, U Stadionu 1133, 408 01 Rumburk  
Telefon:   412 332 436, 736 482 481 

 
Jméno a příjmení dítěte:.................................................................................................................................... 
Datum narození: .............................................. Rodné číslo ............................................................................ 
Adresa bydliště ................................................................................................................................................. 
Jméno otce ....................................................................................................................................................... 
Jméno matky  ................................................................................................................................................... 
Kontakt na rodiče v průběhu konání akce ........................................................................................................ 
 
Každý účastník je povinen dodržovat řád DDM, dodržovat pokyny vedoucích, chovat se tak, aby neohrozil 
zdraví své ani ostatních účastníků a svým chováním nezpůsobil škodu na cizím majetku. Nedodržením 
tohoto řádu může být trestáno až vyloučením účastníka. 
 

 
Dítě bude přihlášeno až po zaplacení. Pořadí přihlášených určuje datum zaplacení, nikoli datum odevzdání přihlášky. 
Celou částku nebo její poměrnou část je možné navrátit pouze v případě nemoci (doklad od lékaře) nebo 
závažných rodinných důvodů.  
 
Akci je možné zaplatit pouze přes BÚ: 107- 8789080277/0100,VS 726 a do poznámky uveďte jméno 
účastníka.  

 
 

Do konce května - odevzdat přihlášku a zaplatit!  
 

 

Akce proběhne při minimálním počtu 10 dětí. 
Kapacita – 20 dětí. 

 
 

Sdělení rodičů vedoucím akce o individuálních zvláštnostech či zdravotních potížích dítěte:           
(v případě podávání léků vedoucím tábora - souhlas od lékaře ) 

.......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 

Podpis zákonného zástupce dítěte: ................................................................................................... 
 

Příchod dítěte:     8:00 hod.                      samo – v doprovodu rodičů 
Odchod dítěte:     15:30 hod.                      samo – v doprovodu rodičů 
 

TENTO ÚSTŘIŽEK SI PONECHEJTE A ODEVZDEJTE PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE NA AKCI. 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
 
Prohlašuji, že mé dítě : ............................................................nar. ............................ 
nejeví známky akutního onemocnění /průjem, zvýšená teplota/ a ošetřující lékař, ani okresní hygienik mu nenařídil 
karanténní opatření. 
Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo do styku s přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a/ právních 
následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.                                                                 
Dle § 9. Zákona 258/2000 Sb. k ochraně veřejného zdraví čestně prohlašuji, že moje dítě je zdravotně způsobilé 
k účasti na letním táboře a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze 
imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 
V .........................dne.........................        ............................................               
Zde napište datum shodný s nástupem dítěte na tábor!             podpis zákonných  zástupců 
 

 
 

Co dát dětem s sebou? Oblečení a pohodlnou obuv na ven (holinky a náhradní oblečení do batůžku na 
převlečení). Děti si vyzkouší, jak se starat o koně a jízdu na koních. Menší svačinu s sebou. ( V případě 
nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program). 

 

 
Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci akce, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci 
akce, na webu DDM, popř. v dalších médiích. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o osobních údajích a o 

změně některých zákonů a zákona č. 89/2012 Sb.. 


