Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že dnem 25. 5. 2018 vchází v platnost nový předpis GDPR (ochrana osobních
údajů), bude při nástupu na pobyt vašeho dítěte nezbytné doložit podepsaný souhlas
s uveřejňováním fotografií. Tento bude muset být podepsán oběma rodiči. Pokud nebudou souhlasy
od všech dětí daného turnusu, pak nebudeme moci v rámci deníku z tábora uveřejňovat fotografie na
webových stránkách. K tomuto opatření jsme nuceni bohužel přistoupit z toho důvodu, že nemáme
kapacitu na to, abychom jednotlivé děti z fotografování vyřadili.
Dále je nutno při nástupu doložit posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení o bezinfekčnosti.
Dokumenty jsou volně ke stažení na https://www.ddmzdanice.cz/dalsi-dokumenty/. Tiskopis na
souhlas GDPR bude ke stažení na našich stránkách až v měsíci červnu, neboť zatím nebyla k dispozici
jeho oficiální verze. Posudek o zdravotní způsobilosti je podmíněn vyloučením kontraindikací pro
účast na táboře.

KONTRAINDIKACE PRO ÚČAST NA TÁBOŘE
Kontraindikacemi jsou:










denní a/nebo noční pomočování
poruchy zažívání a trávení s potřebou dodržování zvláštního dietního režimu, vyžadující individuální
stravování, polyvalentní potravinová alergie
záchvatová onemocnění (jakákoliv forma epilepsie nebo jiného onemocnění projevujícího se záchvaty)
cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků
kombinované a vrozené vady, které omezují pobyt v dětském kolektivu nebo vyžadují individuální péči
používání zdravotnických pomůcek, o které není dítě schopno se samostatně postarat
formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální celodenní přístup a trvalý lékařský dohled
(např. cystická fibróza, rozsáhlejší bronchiektazie apod.)
psychické poruchy a mentální retardace, které vyžadují individuální péči a dohled dospělé osoby
poruchy chování, vč. rizikového chování, pro které je dítě v péči lékaře specialisty či psychologa

Veškeré dokumenty:





podepsaný souhlas s uveřejňováním fotografií
posudek o zdravotní způsobilosti
prohlášení o bezinfekčnosti
a originál kartičky zdravotní pojišťovny

dovezte, prosím, při nástupu dítěte na pobyt na Haluzickou hájenku. Neposílejte předem!
Dále chceme informovat, že termín pro uhrazení doplatku za tábor je 31.5.2018. Žádáme Vás o
dodržení tohoto termínu. Částku posílejte na stejný účet jako zálohu, a to: 107-9294840267/0100,
jako VS uveďte RČ dítěte, jako spec.symbol zadejte číslo turnusu(81,82,83..).
Informace o základní výbavě dítěte na tábor najdete na našem webu během měsíce dubna.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

S přáním příjemného dne,
Mgr. Roman Klimek
ředitel DDM Ždánice

