ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ POBYT
(odeslat do 20.12.2021 poštou či emailem )

Závazně přihlašuji dítě v pěstounské péči na pobyt v rámci aktivit Poradenského centra
pro rodinu a děti -„Úsměv“, z.s. se sídlem na adrese
Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy.
Garant akce: Kateřina Hubáčková, e-mail: hubackova@usmev-ricany.cz

Část A
Poučení:
Zákonní zástupci dítěte dávají souhlas správci, tedy Poradenskému centrum pro rodinu a děti Úsměv se sídlem Na Kavčí skále 1695/18
Říčany, aby zpracovalo osobní údaje na přihlášce, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném
znění, přes určené zpracovatele, tj. základní články sdružení a jejich nadřízené složky a k tomu, aby správce mohl použít tyto údaje pro
organizování a zabezpečení lyžařského pobytu.
Berou na vědomí, že osobní údaje budou použity správcem především pro spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a to hlavně
za účelem bezproblémového provozu zotavovacích akcí. Byli poučeni a souhlasí s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační
směrnicí organizace a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci. Souhlasí též s tím, že mu budou zasílány prostřednictvím e-mailu
informace o akcích poradenského centra. Berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat.

Část B (vyplní pěstoun, rodič, popř. zákonný zástupce):

pobyt konaný v termínu (hodící zaškrtněte):
MONÍNEC-27.2. – 4.3. 2022
(začátečníci i pokročilí lyžaři- od 6 – 17 let)
PEC POD SNĚŽKOU – 26.3. – 1.4.2022
(pro lyžaře od 11 let – kapacita15 dětí)
Zavazuji se uhradit při předání dítěte zástupci Poradenského centra ÚSMĚV, v den odjezdu, na
Monínec částku 1.000,-Kč/ 2000,-Kč na úhradu vleků, kterou nelze hradit ze státního příspěvku.
Dále příspěvek na stravu 1500,- .

Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________________________
Datum narození: ____________________________________________________________
Bydliště : __________________________________________________________________
Jméno pěstouna/zák. zástupce/ poručníka _______________________________________
mobil: ___________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Úřad / organizace, se kterou máte podepsanou dohodu o výkonu pěstounské/poručnické
péče – název ________________________________________________________________
Lyžařské vybavení, které bude mít dítě s sebou na pobyt, musí odpovídat jeho věku a
schopnostem. Vázání musí být aktuálně seřízeno s potvrzením.
Řádně vyplněnou přihlášku na letní pobyt zašlete poštou na adresu Poradenského centra ÚSMĚV,
Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy nebo naskenovanou s podpisem e-mailem na adresu:
hubackova@usmev-ricany.cz

Datum:_______________________ Podpis pěstouna/zákonný zástupce: _____________________

