PODZIMNÍ LASERGAME MOST
27. 10. 2021
Harmonogram:
09.30 hod.
09.54 hod.
11.20 - 13.20 hod.
13.40 hod.
15.25 hod.
16.01 hod.

sraz u DDM Osek
odjezd do Mostu (zastávka Osek, zbrojnice)
Lasergame! (11.20/11.40/12.00/12.20/12.40/13.00)
návštěva města (OC)
odjezd z Mostu
příjezd do Oseka (zastávka Osek, zbrojnice)

Co s sebou:
Tmavé tričko a tepláky/kraťasy na převlečení – určitě se propotí. Obuv na běhání
(aby dobře seděla na noze; nemusí být do tělocvičny - postačí tenisky z léta), pití a
svačinu. Na místě je možné zakoupit občerstvení. Ceny jsou však vyšší než
v obchodě s potravinami.

Zde odstřihnout
………………………………………………………………………………………………

Přihláška na PODZIMNÍ LASERGAME MOST
27. 10. 2021
Jméno a příjmení………………………………………………………………………………
Adresa…………………………………………………………………………………………..
Škola, třída……………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………………………………………………………..
Zdravotní stav, užívané léky………………………………………………………………….
Smí jít po ukončení akce samo domů (od zastávky)

ANO

NE

Kontakt na rodiče………………………………………………………………………………
Podpis rodičů…………………………………………………………………………………..

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já pan/paní ……………………………………………………………………………………………………..
zákonný zástupce dítěte/žáka ………………………………………………………………………………..
Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel
organizování příležitostných činností DDM Osek:
- zpracování seznamů účastníků příležitostných činností DDM Osek (např. slevenky na hromadnou jízdenku,
vstupy do kulturních zařízení, ubytovací služby apod.),
- kontakt na zákonné zástupce dítěte/žáka,
- pořízení a zveřejnění fotografií a videí z příležitostných činností DDM Osek za účelem propagace či zvýšení
zájmu potencionálních účastníků o činnosti našeho školského zařízení.
Doba zpracování je 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání.
…..………………………………...
podpis zákonného zástupce
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen
údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento
souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně
nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.

