
Přihláška na příměstský tábor HOMEPARK léto 2019  
Zajišťuje společnost La Mamka s.r.o.      *Povinné údaje - prosíme o vyplnění 

Jméno a příjmení dítěte * 
 

Datum narození dítěte * 
 

Jméno a příjmení matky * 
 

Email na matku * 
 

Telefon na matku * 
 

Jméno a příjmení otce * 
 

Email na otce * 
 

Telefon na otce * 

Jakou informaci by bylo dobré, abychom o Vašem dítěti věděli (dysfunkce chování, problémové sžívání s kolek-
tivem, dietní omezení, zdravotní omezení apod.) * 

✅  Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií pro účely jejich zasílání jednomu z rodičů a pro účely prezen-
tace La Mamka s.r.o. na jejich internetových stránkách. 

✅  Souhlasím se zasíláním nabídek kroužků a příměstských táborů na shora uvedenou e-mailovou adresu. 

✅  Identifikační údaje dítěte a rodiče zpracováváme za účelem vedení evidence dítěte na příměstském táboře. 
Email a telefon zpracováváme za účelem zkontaktování zákonného zástupce, posílání informací k registraci tábo-
ra, jeho obsahu a průběhu tábora a také pro zajištění spokojenosti.  

Svůj souhlas (kterýkoliv z výše uvedených) máte právo kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Datum, místo a podpis



Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den nástupu na příměstský tábor a dítě je odevzdá spolu  
s kopií průkazu zdravotní pojišťovny.     *Povinné údaje - prosíme o vyplnění 
      

Prohlašuji, že: 

Dítě (jméno a příjmení) * 

Narozené dne * 

Trvale bytem * 

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). Není mi též známo, že 
by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před nástupem na příměstský tábor do 
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu 
není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, 
kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

Jméno zákonného zástupce * 

Datum, místo a podpis * 

 

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora

Telefon do zaměstnání Telefon domů/mobil



Plná moc k vyzvednutí dítěte z příměstského tábora 
jinou osobou než zákonným zástupcem 
*Povinné údaje - prosíme o vyplnění 
     

Já, níže podepsaná/ý 

Jméno a příjmení * 

Trvale bytem * 

RČ / Číslo OP * 

Zákonný zástupce dítěte * 

které se účastní letního příměstského tábora pořádaného společností La Mamka s.r.o.,  
IČ: 03073238, tímto zmocňuji: 

Jméno a příjmení * 
 

Číslo OP * 
 

aby mé dítě z tábora  
vyzvedl/a z příměstského  
tábora dne * 
 

Datum, místo a podpis * 

Plnou moc přijímám 

Datum, místo a podpis *


