
 

24. – 28. 2. 2020 
Pondělí 24. 2. 2020 - Sraz od 7:30 – 8:00 hod. v DDM 

SVĚT OČIMA DIVÁKŮ – CENA DNE: 150Kč 

Exkurze - Jak se dělá televizní vysílání, Ze zázemí třinecké WERK ARÉNY 

Bazén 

S sebou: pití, plavky, ručník, přezůvky 

Úterý 25. 2. 2020 - Sraz od 7:30 – 8:00 hod. v DDM 

UBROUSKU, PROSTŘI SE – CENA DNE: 200Kč 

Komiksové pečení dortů, Výroba prostírání a doplňků k stolování 

Výroba Travňáčka 

S sebou: lahev na pití, plavky, ručník, přezůvky 

Středa 26. 2. 2020 - Sraz od 7:30 – 8:00 hod. v DDM 

PO STOPÁCH DETEKTIVA VRŤAPKY – CENA DNE: 150Kč 

Jak se dělá komiks, Policie v akci, Cvičení psi 

Odpolední Pátračka 

S sebou: lahev na pití, přezůvky 

Čtvrtek 27. 2. 2020 - Sraz v 7:30 hod. v DDM 

VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM – CENA DNE: 250Kč 

Rybí dům, Archeopark - Chotěbuz 

Výroba keramické ryby 

S sebou: teplé oblečení, pití, kapesné, přezůvky 

Pátek 28. 2. 2020 - Sraz v 7:30 hod. v DDM 

BUĎ JAKO AVANGER – CENA DNE: 300Kč 
Celodenní výlet – Laser game Ostrava 

S sebou: sportovní oblečení i oblečení na převlečení, kapesné, svačina, pití 

Rozchod dětí vždy od 15,30 do 16:00 hod. 

Děti mají zajištěnou svačinku, oběd, pitný režim, materiál, pedagogický dozor, 

vstupné, dopravu a pojištění. 
Info a přihlášky v DDM, tel. - 558 995 275 – 277, 733 113 738, 724 601 600 

nebo na www.ddmbystrice.cz 

Přihlášku odevzdat a zaplatit do 19. 2. 2020 v DDM nebo na účet - 1734415349/0800 

(var. symbol: 242020 do zprávy uveďte jméno a příjmení účastníka) 

V přihlášce zaškrtněte dny, kterých se dítě bude účastnit! 



Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

 739 95 Bystřice 

Tel. 558 558 275 – 277, e-mail: info@ddmbystrice.cz, www.ddmbystrice.cz 

 

Závazná přihláška-Jarní prázdniny 2020-Prázdniny v komiksu 

 

Přihlášku na konkrétní den zaškrtněte 

 

zúčastním se:  pondělí 24. 2.    úterý 25. 2.    středa 26. 2.    čtvrtek 27. 2.       pátek 28. 2. 

 

Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................................  

 

Datum narození:………………………..………ZP: ………………tř.: ..……………………  

 

Bydliště: .......................................................................................................................................  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………...................................................  

 

E-mail na rodiče: ........................................................................................................................  

 

Mobil na rodiče: .........................................................................................................................  
 

Dítě bude odcházet domů:  samo ANO - NE    

s doprovodem (kdo si dítě vyzvedne) …………….……………............................................. 

Dítě je:   plavec     částečný plavec    neplavec 

 

Já pan/paní …………………………………………………., zákonný zástupce dítěte/žáka 

dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti. 

Jsem si vědom zdravotního stavu svého syna (dcery) a odevzdám vedoucí akce: 

 Průkaz zdravotní pojišťovny (postačující je i fotokopie). 

 Prohlášení zákonných zástupců dítěte (nejeví známky akutního onemocnění, nepřišel 

do styku s infekčním onemocněním, není nařízeno karanténní opatření). 

 Případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na 

mimoškolní akci. 

 Případné informace o osobních lécích syna (dcery).  

 

Souhlasím se zveřejněním fotografií mého dítěte pořízených během akce na webových 

stránkách, nástěnkách, publikacích, prezentaci DDM pokud nebude podobizna dítěte spojena s 

jeho jménem a to pro účel propagace DDM.   ANO - NE 

 
Souhlas poskytuji na dobu určitou a tou je doba existence právní subjektivity správce. 
 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, 

o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, o 

právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Odvoláním souhlasu nezaniká právo 

správce (DDM Bystřice) na zpracovávání výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu.  

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že DDM provádí zpracování 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou 

instituci o vysvětlení, požadovat, aby DDM odstranil takto vzniklý stav. 

 

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

http://www.ddmbystrice.cz/

