NÁSTUPNÍ LIST + PROHLÁŠENÍ
Vážení rodiče, Vaše
dítě.......................................................................bylo zařazeno
na výtvarnou akci s názvem MALOVÁNÍ A KRESLENÍ ZÁMEK DUCHCOV /
OKOUZLENI ANTIKOU, které se uskuteční v termínu 6. - 10. 8. 2018,
na adrese: STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV, náměstí Republiky 9, Duchcov
kontaktní mobil: MgA. Radka Müllerová Ph.D., +420 777 606 425
(organizátor akce)

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKŮ AKCE
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (příjmení a jméno)…………………….………………………….............
rodné číslo…………..……..……./…….………..., adresa ………………………….………………………………..........................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, apod.) a oblastní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účastnit
se akce MALOVÁNÍ A KRESLENÍ NA ZÁMKU V DUCHCOVĚ. Jsem si vědom/a právních důsledků, které
by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
ADRESY POBYTU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (rodičů či jiných k péči o dítě pověřených osob)
dosažitelných v době trvání akce. Kdo je oprávněn případně převzít dítě v době trvání akce:
1. jméno a příjmení ………………….…………….…………………………………………………...
adresa ……………………………………….…………………………………… telefon………………………….…………………………………….
2. jméno a příjmení ………………..…………………………………………………….…………...
adresa ………………………………………...………………………………… telefon …………………………….….…………………………….
UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou ovlivnit jeho
účast na akci anebo si přejete na ně upozornit:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích:
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
...............................................................................................................................................
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Prohlašuji tímto, že jsem si přečetl/-la řád/pravidla a pokyny akce, seznámil/-la jsem se s rámcovým
programem akce a v tomto nástupním listu uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního
stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu oznámím hned jak to bude možné. Beru na
vědomí, že v případě že se u dítěte vyskytne onemocnění či jiné závažné zdravotní vyzve organizátor
akce telefonicky rodiče či další osoby uvedené v tomto nástupním listu, k převzetí dítěte
z akce. V případě nutnosti ošetření u praktického lékaře či v nejbližším zdravotnickém zařízení
souhlasím s ošetřením svého nezletilého dítěte.
V…………………………..............dne ……….…………

………………………………………..……………………
Podpis zákonných zástupců

POKYNY A ŘÁD AKCE 2018

MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
ZÁMEK DUCHCOV/ OKOUZLENI ANTIKOU
PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA / ATELIÉR
6. - 10. 8. 2018
STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV, náměstí Republiky 9, Duchcov
pořádá: MgA. Radka Müllerová Ph.D. +420 777 606 425 (organizátor akce)

www.nanahana.cz www.radkamullerova.net

POKYNY:
NÁSTUPNÍ LIST A PROHLÁŠENÍ zákonného zástupce dítěte:
vytiskněte a přineste podepsané a vyplněné v den nástupu. Pokud máte zájem dokumenty
zaslat poštou před zahájením akce, pošlete mi prosím e-mail s Vaší poštovní adresou:
mullerova@nanahana.cz a veškeré dokumenty Vám zašlu ihned po obdržení Vaší adresy
v případě, že dítě bude docházet na společný oběd, vybavte dítě potřebným kapesným
(http://www.efkoclub.cz/ hl. jídlo = 69 -79 Kč, polévka 20 -25 Kč, nápoje dle ceníku restaurace...
na zámku budeme tvořit, proto zvolte vhodné oblečení, případně je možné se na toaletách
zámku převléknout do pracovního, přezuvky nejsou potřeba / VEŠKERÉ POMŮCKY A TVŮRČÍ
MATERIÁL JE K DISPOZICI, pokud ovšem má dítě oblíbené tužky, pastelky, štětce se kterými
chce pracovat, může je samozřejmě během celé akce používat!
prosím vybavte dítě dostatkem pití na celý den
zvažte, zda chcete dítě vybavit mobilním telefonem, tabletem a další elektronikou.
Pro výtvarnou práci není mobil překážkou, děti si rády dokumentují proces práce a naopak je
pro ně výborné podívat se na vlastní práci s odstupem. Na zámku se může fotografovat, stejně
jako v prostorách porcelánky a to bez blesku. Je přísně ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT ZÁMECKÉ
ZÁSUVKY pro nabíjení jakékoliv soukromé elektroniky (mobil, tablet, foto...). Pokud je
dítě zvyklé při tvůrčí a individuální práci poslouchat hudbu, není to zakázáno, ale musí používat
sluchátka a hudba ze sluchátek nemůže rušit ostatní účastníky anebo návštěvníky zámku.
Za veškerou elektroniku a osobní věci si účastník/dítě ručí samo a organizátor akce nebude řešit
případné ztráty a nemá za věci hmotnou odpovědnost.
dítě může být z akce vyloučeno bez finanční náhrady, pokud rodič neuvede pravdivé informace
o zdravotním stavu dítěte, nebo pokud dítě nebude opakovaně dodržovat pokyny organizátora
akce
nástup dítěte je v čase 9:45 – 10:00; pokud dítě z nějakého důvodu nastoupí na denní program
později, je nutné o tom informovat organizátora akce
dítě je nutné vyzvednout nejpozději do 16:00, jinak bude dodatečně účtován poplatek 100,- Kč
za každých započatých 60 min.
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Návštěvní řád / STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV
Vstupem do areálu zámku, popřípadě zakoupením vstupenky, se zavazujete respektovat návštěvní řád
a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Návštěvní řád je vystaven u vstupu do zámku, nebo je i s
cenovým výměrem k dispozici na vyžádání v zámecké pokladně.
Státní zámek Duchcov je historickým areálem, kde jsou zachovány původní konstrukce a podloží. S ohledem na
specifickou situaci jste povinni věnovat zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a v nejvyšší míře dbát bezpečnosti
dětí. Během prohlídky interiérů a exteriérů je nutné, abyste věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů,
komunikací, sníženým průchodům, jednotlivým stupňům schodišť, případně jiným rizikům, která odpovídají
historické podstatě památkového objektu.
Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí
a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.
Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu.
Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek
bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.
Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu
zakázán.
Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, i jiný majetek v areálu objektu.
Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány
kamerovým systémem.

POHYB DĚTÍ MIMO ZÁMECKÉ PROSTORY
A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO DENNÍ AKTIVITĚ

MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
ZÁMEK DUCHCOV/ OKOUZLENI ANTIKOU
PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA / ATELIÉR
6. - 10. 8. 2018
STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV, náměstí Republiky 9, Duchcov
pořádá: MgA. Radka Müllerová Ph.D. +420 777 606 425
(organizátor akce) www.nanahana.cz www.radkamullerova.net

*nehodící se škrtněte:
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM
s pohybem dětí mimo zámecké prostory vždy za dozoru organizátora akce / (malování v areálu
zámecké zahrady, nádvoří, přesunem na oběd do restuarace "F" Club – Restaurace, Školní 545/3,
Duchcov, návštěva porcelánové manufaktury Royal Dux Bohemia.
Pozn. V případě, že nesouhlasíte, samostatně předejte organizátorovi akce instrukce, které společně
proberete.

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM
aby dítě odcházelo z akce (ze zámku v Duchcově) samostatně.
Pozn. V případě, že nesouhlasíte, uveďte způsob vyzvedávání:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Dále v souladu s GDPR

uděluji / neuděluji* souhlas se zpracováním výše uvedených

osobních údajů pro účely informování o konání příměstských táborů a obdobných akcí pro děti
pořádaných organizátorem akce v následujících 5 letech, přičemž beru na vědomí, že svůj souhlas
mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu mullerova@nanahana.cz, a to
i bez udání důvodu.
Po doručení odvolání souhlasu provozovatel tábora údaje zlikviduje.
Rovněž v souladu s GDPR

uděluji / neuděluji*

souhlas se zachycením osobnostních

atributů mého nezletilého dítěte (podoba, hlasový projev) na fotografiích a jiných vizuálních či audio,
příp. audiovizuálních záznamech pořízených v průběhu příprav a vlastní realizace akce a dále se
zpracováním těchto osobních údajů dítěte výhradně k propagačním a dokumentačním účelům
organizátora akce (informování o aktivitách organizátora na webových prezentacích). Beru na vědomí,
že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu
mullerova@nanahana.cz, a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu provozovatel tábora
údaje zlikviduje.
* nehodící se škrtněte

V…………………………..............dne ……….…………

………………………………………..……………………
Podpis zákonných zástupců

