Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
Závazná přihláška na odborný řemeslný kemp v roce 2022

ELEKTROTECHNIKA – 1. ročník, Balancující robot
Účastník kempu
Jméno a příjmení žáka
Datum narození žáka
Adresa trvalého bydliště, včetně PSČ
Název střední školy žáka
Kontaktní telefon žáka
Zdravotní pojišťovna žáka
Kontaktní telefon zákonného zástupce
Beru na vědomí, že odborný kemp se uskuteční v termínu 20. – 23. 6. 2022 a zavazuji se zúčastnit všech
výukových dnů. Dopravu do místa konání kempu a z místa konání kempu zajistí vysílající škola žáka.
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány Krajským úřadem Plzeňského kraje a Střediskem služeb
školám pro účely organizace kempu. Údaje nebudou předány třetím osobám a po skončení kempu dojde k
jejich skartaci. V průběhu kempu budou pořizovány fotografie obecného charakteru pro účely propagace
akce. Další informace o ochraně osobních údajů včetně kontaktů pro uplatnění práv lze nalézt na
stránkách KÚPK (http://www.plzensky-kraj.cz/).
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí můj syn (dcera) úmyslně v době
konání kempu na vybavení ubytovacího zařízení, vybavení autobusu, ve výukových prostorách a v místech
konání doprovodných aktivit. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se
zavazuji škodu uhradit.
V případě závažného onemocnění nebo úrazu si pro své dítě do místa konání kempu přijedu a odvezu si
ho domů. Jinak bude umístěno do nemocnice v místě konání kempu.
Pro účastníky je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, celodenní stravování,
doprovodný program, výuka odbornými lektory, úrazové připojištění.
V den příjezdu do kempu žák odevzdá prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, které nesmí být
starší jednoho dne před odjezdem do kempu. Prohlášení je přílohou přihlášky.
Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem a předejte řediteli školy nejpozději do 27. května.
V ……………………… dne ………………

____________________
Podpis účastníka kempu

______________________
Podpis zákonného zástupce

www.podporatalentu.cz

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
Závazná přihláška na odborný řemeslný kemp v roce 2022

ELEKTROTECHNIKA – 2. ročník, Bluetooth RGB 7 segmentové hodiny
Účastník kempu
Jméno a příjmení žáka
Datum narození žáka
Adresa trvalého bydliště, včetně PSČ
Název střední školy žáka
Kontaktní telefon žáka
Zdravotní pojišťovna žáka
Kontaktní telefon zákonného zástupce
Beru na vědomí, že odborný kemp se uskuteční v termínu 20. – 23. 6. 2022 a zavazuji se zúčastnit všech
výukových dnů. Dopravu do místa konání kempu a z místa konání kempu zajistí vysílající škola žáka.
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány Krajským úřadem Plzeňského kraje a Střediskem služeb
školám pro účely organizace kempu. Údaje nebudou předány třetím osobám a po skončení kempu dojde k
jejich skartaci. V průběhu kempu budou pořizovány fotografie obecného charakteru pro účely propagace
akce. Další informace o ochraně osobních údajů včetně kontaktů pro uplatnění práv lze nalézt na
stránkách KÚPK (http://www.plzensky-kraj.cz/).
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí můj syn (dcera) úmyslně v době
konání kempu na vybavení ubytovacího zařízení, vybavení autobusu, ve výukových prostorách a v místech
konání doprovodných aktivit. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se
zavazuji škodu uhradit.
V případě závažného onemocnění nebo úrazu si pro své dítě do místa konání kempu přijedu a odvezu si
ho domů. Jinak bude umístěno do nemocnice v místě konání kempu.
Pro účastníky je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, celodenní stravování,
doprovodný program, výuka odbornými lektory, úrazové připojištění.
V den příjezdu do kempu žák odevzdá prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, které nesmí být
starší jednoho dne před odjezdem do kempu. Prohlášení je přílohou přihlášky.
Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem a předejte řediteli školy nejpozději do 27. května.
V ……………………… dne ………………

____________________
Podpis účastníka kempu

______________________
Podpis zákonného zástupce
www.podporatalentu.cz

