PŘIHLÁŠKA
na akci Noc s Andersenem pro děti od 1. do 5. třídy, která se koná v areálu zámku Veltrusy
29. 3. - 30. 3. 2019
Přihlašuji na uvedenou akci svého syna/svou dceru jménem
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
věk ………………………………………………… tel. číslo rodičů ……………………………………………………………….
adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….
případná zdravotní omezení (např. alergie)………………………………………………………………………………
Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich, na této přihlášce uvedené,
nezletilé dítě zúčastňovalo pohybových her v parku a všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem
akce Noc s Andersenem. Případná omezení pohybu, stravy aj. uvedou v přihlášce.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete poskytovateli služby svůj souhlas s tím, aby zpracovával
osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou
archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádané akce Noc s Andersenem.
Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě organizace nezbytné a v případě nutnosti je po nás mohou dále
vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje
budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci této akce, za účelem poskytnutí
relevantních služeb. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho tábora.
Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští sezónu. Údaje smí být
využity k vypracování statistik.
Beru na vědomí, že na mou žádost budou osobní údaje shromážděné dle bodu předchozího z databáze vyřazeny.
Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z akce Noc s Andersenem, jako součásti propagačních materiálů a
aktivit státního zámku Veltrusy. Zmocňuji tímto poskytovatele služby státní zámek Veltrusy ke zpracování osobních
údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.
Výslovně potvrzujeme svým podpisem, že jsme se seznámili se všemi podmínkami a s těmito bez výhrady
souhlasíme.
V…………………................. dne …………………

podpisy rodičů……………………………………………………………………………………………………………………………

Noc s Andersenem 2019
Čas konání: od 29. 3. 2019 16:45 do 30. 3. 2019 9:30
Místo konání: Zámek Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy, sraz v pátek 29. 3. 2019 u hlavní brány 16:45–17:00
Vyzvednutí dětí v sobotu 30. 3. 2019 v 9:30 na zámku
Děti budou potřebovat: teplejší spací pytel, karimatku, polštářek, ručník, kartáček se zubní pastou, pyžamo,
přezůvky (prosím zabalit na vrch batohu!), baterku, pláštěnku. Nezapomeňte prosím na kopii kartičky zdravotní
pojišťovny a vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost!
Na sebe oblečte dětem: sportovní oblečení a obuv na pobyt venku.
Stravování: zajištěna večeře, snídaně, pitný režim.
Prosíme, nedávejte dětem s sebou velké množství jídla, uvítáme buchty ke společné snídani.
Pořadatel: NPÚ – Státní zámek Veltrusy, ASPV Veltrusy
Program: hry venku i uvnitř, tvoření, čtení na dobrou noc
Přihlášení: Přihlášku posílejte e-mailem s naskenovaným podpisem anebo odevzdejte podepsanou v době út–ne
10:00–15:30 v infocentru zámku Veltrusy (dům proti kavárně Důlék). Maximální kapacita je 25 dětí, věkové omezení:
1.-5. třída. Přijímáme pouze do naplnění kapacity. Pozor, děti předem nepřihlášené nemůžeme přijmout!
Cena: 100 Kč. Platbu je možné provést v infocentru zámku Veltrusy (Františka Šafaříka 22. Veltrusy) v době út–ne
10:00–15:30.
Kontakt, další informace (přesný program je ovšem tajný! ): Katka Husáková, 778 716 537,
husakova.katerina@npu.cz

