
Přihláška na příměstský
tábor Wikicamp 2018

16. - 20. července, Praha

Přihlašuji mého syna/dceru  na výše uvedenou akci. 
(podrobnější program naleznete na wikicamp.wikimedia.cz)

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby organizace (jméno, adresa, rodné číslo, 
datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Účastnický poplatek uhradím do týdne od podání přihlášky nebo dle pokynů vedoucího akce.  Při odhlášení
dítěte z účasti na akci uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou v souvislosti se zrušením 
přihlášky. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte na akci, zajistím jeho okamžitý 
individuální odvoz domů. 

Pokyny k platbě: Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč prosím uhraďte na účet 2900098495/2010, do 
zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 

Souhlasím, aby můj syn/dcera dodržoval řád akce, režim dne a pokyny vedoucích akce, především pokyny 
týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které může 
poškozovat ostatní účastníky akce. Za závažné porušení řádu akce se považuje ublížení jiným účastníkům 
akce, užívání škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchování na akci, dále opouštění prostoru 
akce bez vědomí vedoucích, krádež cizí věci nebo peněz. Bude-li mít dítě s sebou mobilní telefon, tablet, 
notebook, má zakázáno sledovat pornografii i jiné stránky nevhodné pro děti do 15 let. Za ztrátu osobních 
věcí organizace neručí.

Souhlasím, aby v případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem akce si organizace vyhradila
právo vyloučit účastníka z akce organizace a uplatnila příslušný stornovací poplatek.

Souhlasím s fotografováním mého syna/dcery na této akci pro potřeby prezentace organizace.

Kontakty na rodiče/zákonné zástupce v době konání akce:

Jméno a příjmení Telefon E-mail

Matka:

Otec: 

Jiné – uveďte vztah:

Jsem si vědom/a toho, že na akci nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem 
ohrožen, a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti."

Nejpozději v den odjezdu na akci odevzdám potvrzení o bezinfekčnosti a léky, které dítě pravidelně užívá 
(uveďte v Listu účastníka jejich přehled a také způsob užívání). Dále zajistím, aby u sebe dítě během 
příměstského tábora mělo kopii průkazu zdravotní pojišťovny.

V  dne ………………..…………………..
podpis zákonného zástupce
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