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PŘIHLÁŠKA 

k pobytu dítěte na letním příměstském táboře 

ŠACHOVÝ KEMP I.  
12. – 16. 7. 2021 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………….. 

Datum narození ……………………………………………………… 

Bydliště ……………………………………………………………… 

Navštěvuje …………. třídu základní školy ………………………..... 

Zdravotní pojišťovna ………………………………………………... 

Zdravotní stav (jaké léky dítě užívá) ………………………………... 

Telefon rodičů (zák. zástupců) dítěte v době tábora ………………… 

e-mail ………………………………………………………………... 

Svým podpisem dávám souhlas s tím, že pořadatel může uvedené osobní údaje 

použít pro zpracování agendy související s touto akcí v souladu s platnou 

legislativou, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů vydaným 

Evropskou komisí (GDPR). 

Beru na vědomí, že přihláška musí být odevzdána a zaplacena do 18. června 

2021. Nezaplacená přihláška do stanoveného termínu propadá a na uvolněné 

místo postupuje náhradník.  
Souhlasím s pořizováním fotografií a videí výše uvedeného účastníka, s jejich 

archivací a zveřejněním na webových stránkách DDM, sociálních sítích, 

nástěnkách, plakátech, v kronikách a tisku za účelem propagace činnosti DDM.  

                                              ANO NE  (zakroužkujte)                                                                                                                                                        

Dítě půjde po ukončení akce samo domů                ANO NE (zakroužkujte) 

 

Datum: ………………Podpis rodičů (zák. zástupců)……………………… 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

ŠACHOVÝ KEMP I. 
12. – 16. 7. 2021 

 

Cena: 550,- Kč (návštěva cukrárny, ceny a startovné pro závěrečný 

turnaj, náklady na celodenní výlet včetně občerstvení a vstupného, 

pitný režim) 

 

Program:  
8.00  sraz dětí před budovou DDM 

8.00 – 15.00 řízený program 

15.00  vyzvednutí/odchod dítěte z DDM 

Co nás čeká? Šachový trénink, stolní tenis, turnaj v piškvorkách,   

dámě a stolním tenisu, deskové hry, celodenní výlet, turnaj v rapid 

šachu se zápočtem ELO, na který budou pozváni i hráči z jiných 

oddílů (v případě příznivé epidemiologické situace). 

 

Co s sebou: 

Vhodné oblečení a obuv do DDM a na ven, jídlo a pití na celý den 

(možnost ohřátí v mikrovlnce), roušku + sáček. 

 

Kontakt na vedoucího: 

Václav Halba 722 637 127 
 

Přihlášky a platby přijímáme do 18. června 2021 v DDM Varnsdorf. 

Přihlásit se je možné POUZE NA CELÝ KEMP. Akce se koná při 

minimálním počtu 8 dětí a je určena pro děti, které již navštěvují 

základní školu. 

Při odhlášení dítěte a v případě nepředložení lékařského potvrzení  

o nemoci si DDM vyhrazuje právo storno poplatku, pokud si za sebe 

neseženete náhradníka. 


