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Informace pro rodiče k Letním kempům DAKOL 

 

Vážení rodiče,  

 

děkujeme Vám, že jste přihlásili Vaše dítě na Letní kemp DAKOL. Ujišťujeme 

Vás, že uděláme pro spokojenost Vašich dětí maximum.  

 

Předem Vás chceme upozornit, že veškerá komunikace probíhá výhradně 

elektronicky, proto neočekávejte žádné podklady poštou. I Vás chceme požádat, 

abyste při komunikaci preferovali právě e-mail nebo telefonní kontakt.  

 

e-mail: papalova.michaela@dakol-karvina.cz  

tel: +420 596 391 022 

 

Nástup do kempu 

Příchod je každý den v 7:30 h. Podmínkou pro nástup do kempu je předložení: 

- kopie průkazu zdravotního pojištění,  

- Prohlášení rodiče o bezinfekčnosti,  

- souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka kempu  

- podepsané Všeobecné podmínky Letních kempů DAKOL  

- seznam léků a popis jejich užívání 

 

vše v nezalepené a jménem nadepsané obálce.  

 

Všeobecné podmínky 

Odesláním přihlášky a nástupem na akci rodiče/zákonní zástupci vyjadřují souhlas 

s Všeobecnými podmínkami Letních kempů DAKOL (dále jen Podmínky). 

Podmínky je možné si stáhnout na https://www.dakol-

karvina.cz/cz/aktuality/letni-kempy-dakol/#article_54582 

 

Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (Prohlášení)  

Vzor Prohlášení je možné si stáhnout na https://www.dakol-

karvina.cz/cz/aktuality/letni-kempy-dakol/#article_54582 

 

Zpracování osobních údajů 

Pořadatel Letních kempů společnost Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola 

DAKOL, o.p.s. jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování 

osobních údajů a právech účastníků souvisejících s daným zpracováváním na 
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https://www.dakol-karvina.cz/cz/aktuality/letni-kempy-dakol/#article_54582
https://www.dakol-karvina.cz/cz/aktuality/letni-kempy-dakol/#article_54582
https://www.dakol-karvina.cz/cz/aktuality/letni-kempy-dakol/#article_54582


                                                                                               Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.    

735 72  Petrovice u Karviné 570                            735 72  Petrovice u Karviné 570  

  

   

 

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

KS Ostrava, Obch. rejstřík,  O/5                   IČ: 25 35 34 46                    www.dakol-karvina.cz                           
 

webových stránkách https://www.dakol-karvina.cz/cz/aktuality/letni-kempy-

dakol/#article_54582 

 

Poučení účastníků o bezpečnosti a ochraně zdraví 

Poučení účastníků kempu proběhne před zahájením kempu. Rodiče jsou povinni 

podepsat Všeobecné podmínky kempu stvrzující poučení účastníků s nimi a 

bezpečnosti a ochraně zdraví před nástupem do kempu. 

Co s sebou na Letní kemp:  
Následující seznam je určen jako pomůcka pro rodiče, kteří posílají své dítě na 

Letní kemp. Samozřejmě doporučujeme upravit seznam podle předpovědi počasí a 

podle konkrétní potřeby dětí.  

 

- sportovní oblečení,  

- plavky (pro skupinu dětí, která bude v Petrovicích u Karviné),  

- sluneční brýle,  

- pláštěnka,  

- pokrývka hlavy,  

- sportovní obuv,  

- obuv na přezutí,  

- plastová láhev na pití, 

- kapesníky (i papírové) 

- krém na opalování s vysokým UV faktorem 

- repelent proti hmyzu  

 

Finanční hotovost dle uvážení si ponechají u sebe děti! 

 

Mobilní telefony a cennosti:  
Zvažte, jestli s sebou dávat dětem na kemp mobilní telefony, fotoaparáty a jiné 

cennosti. V případě, že (týká se především mladších účastníků) jim výše popsané 

věci s sebou dáte, upozorněte je na možnost uschovat si tyto cennosti u svého 

vedoucího kempu. Toto doporučení zde uvádíme proto, že nejsme schopni ručit za 

případnou ztrátu těchto věcí v průběhu programu (to se může stát i starším dětem) 

častěji nikoliv odcizením, ale opravdu ztrátou, což pak může dítěti pokazit dojem 

z celé akce, a to bychom neradi.  

 

Při předávání dítěte k účasti na kempu obdržíte kontakty pro telefonické spojení 

na kemp. Pokud tedy dítě u sebe nebude mít vlastní mobilní telefon, je možné jej 

kontaktovat takto. 
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