PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji a souhlasím s účastí dítěte na akcích pořádaných v rámci prázdninové hry
Prázdniny v 3nci:

jméno a příjmení dítěte

rok narození

bydliště (pouze obec)

jméno a příjmení zákonného zástupce/ručitele

telefon

e-mail

Beru na vědomí, že akce je dobrovolná a do okamžiku příchodu na akci a od okamžiku
odchodu z akce jsem za dítě plně právně odpovědný.
Vyplněním a podpisem této přihlášky beru na vědomí, že Město Třinec, se sídlem
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00 29 73 13, coby správce osobních údajů,
zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem a po dobu zpracování nezbytnou
pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady EU
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Datum: ………………………....

………………………………………………………
podpis zákonného zástupce/ručitele

Dále beru na vědomí, že na akcích se pořizují anonymizované fotografie a videozáznamy
pro účely dokumentace, reportáží a prezentace Prázdnin v 3nci na webových stránkách
a Facebooku správce.
V případě, že s provozováním záznamu nebudete souhlasit, oznamte to na místě
organizátorovi.

Datum: ………………………....

………………………………………………………
podpis zákonného zástupce/ručitele

PRÁZDNINY V 3NCI 2018
14. ročník celoměstské hry
AHOJ, KAMARÁDE, KAMARÁDKO!
Těš se na 14. ročník celoměstské prázdninové hry „Prázdniny v 3nci“.
Motto letošních prázdnin:

„Letím 100letím“.

I na letošní letní prázdniny pro tebe připravilo město Třinec
společně s 23 třineckými organizacemi celkem 35 skvělých prázdninových dní!
Po dobu letních prázdnin nebudeme zahálet, budeme si společně hrát, soutěžit, sportovat,
chodit do kina, zkrátka báječně a aktivně trávit prázdniny v Třinci.
Pořád platí, že všechny prázdninové akce jsou pro přihlášené děti ZDARMA!
Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdeš v prázdninové brožurce nebo na
internetu.

REGISTRACE NA HRU
Chceš-li se prázdninových akcí účastnit, musíš se zaregistrovat. K tomu stačí, když vyplníš
přihlášku, necháš ji podepsat zákonným zástupcem a odevzdáš zapisovatelce na první akci,
kterou navštívíš. Přihlášky jsou k dispozici v Infocentru Třinec (v knihovně), ke stažení na
webu Prázdniny v 3nci nebo u zapisovatelky na akcích.
Zaregistrovat se můžeš buď na první akci v pondělí 9. července, nebo na kterékoli další,
kterou jako první navštívíš. U registrace obdržíš brožurku s programem akcí. Nezapomeň si
ihned vyplnit své údaje na zadní straně brožurky.
Po účasti na 7 bodovaných akcích může prvních 150 dětí získat super elastický multifunkční
šátek s logem Prázdniny v 3nci.

NEZTRAŤ SVŮJ PROGRAM AKCÍ! JE TO VSTUPENKA.
Tuhle brožurku nos vždy s sebou na každou akci a chraň ji před zničením!
Na každé akci naše zapisovatelky zaznamenají tvou účast z kódu na tvé brožurce.

KDE NAJDEŠ AKTUÁLNÍ INFORMACE?
Všechny informace a aktuality o velké hře Prázdniny v 3nci 2018 můžeš průběžně sledovat
na:
prazdniny.trinecko.cz
nebo
facebook.com/prazdniny.v3nci

