Přihláška

Šumavská 1011/4, 352 01 Aš
IČ: 01276875, IDDS: 9pb47hg

letní dětský tábor Svatý Štěpán 2022

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl L, vložka 6490.

Datum tábora: 23. července - 6. srpna 2022
Cena tábora:
6.200,- Kč

Číslo bankovního účtu: 257232392/2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Odevzdejte osobně nebo zašlete poštou na adresu provozovatele.

tel.: +420 775 179 144
info@taboracek.eu | www.taboracek.eu

Vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Ulice a číslo popisné/orientační:

Obec, město:

Zdravotní pojišťovna:

PSČ:

Je poprvé na táboře:

Plavec:

ANO - NE

ANO - NE

OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

KONTAKTNÍ ADRESA PRO KORESPONDENCI
Ulice a číslo popisné/orientační:

Obec, město:

PSČ:

KONTAKTY V DOBĚ KONÁNÍ TÁBORA
Ulice a číslo popisné/orientační:

Obec, město:

Telefon:

KOMU MŮŽE BÝT PŘEDÁN ÚČASTNÍK TÁBORA PŘI PŘEDČASNÉM ODJEZDU
Jméno a příjmení:

Číslo občanského průkazu:

Telefon:

NÁSTUPNÍ MÍSTO
KARLOVY VARY

CHEB
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PLZEŇ

PRAHA

MÝTO
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DŮLEŽITÉ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Zdravotní problémy:

Zdravotní nebo jiná omezení:

Jaké léky bere pravidelně:

Jaké léky bere nepravidelně:

Jiné důležité informace:

POŽADAVKY ÚČASTNÍKA
S kým chce být na pokoji:

V jakém oddíle chce být:

ZÁVAZNÉ INFORMACE A PROHLÁŠENÍ
V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník letního dětského tábora vyloučen na základě
rozhodnutí vedení letního dětského tábora. V takovém případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce
veškeré náklady s ukončením pobytu spojené.
Provozovatel nehradí alikvotní část účastnického poplatku.
Táborový řád je přístupný na webových stránkách www.taboracek.eu
Všichni účastníci letního dětského tábora mají uzavřenu úrazovou pojistku.
Provozovatel letního dětského tábora neručí za ztrátu a zničení cenností (drahé kovy, mobilní telefony, peníze,
elektronika atd.).
Hotovost účastníků je možno uložit u vedoucího oddílu.
Prohlášení rodičů: Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil/a se všeobecnými podmínkami letního dětského tábora,
které jsou součástí této přihlášky, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se
zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím
nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že je telefonické spojení uvedené na přihlášce pro dobu
konání tábora platné a že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských
přestupků zajistím odvoz dítěte z letního dětského tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit
veškeré škody na majetku provozovatele objektu, provozovatele tábora, popřípadě dalších účastníků letního
dětského tábora, které dítě způsobí. Toto stvrzuji svým podpisem na závazné přihlášce svého dítěte.
Potvrzuji správnost údajů na závazné přihlášce. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby provozovatel jako
správce prostřednictvím svých organizačních jednotek údaje zpracovával v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU 679/2016 a se zákonem č.101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů prostřednictvím svých
zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel již nepodléhá mému souhlasu. Správce může
používat mé osobní údaje pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu určitou a to po dobu deset let od podpisu. Beru
na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. (U osob
mladších 18 let toto potvrzení a souhlas podepisuje zákonný zástupce, který je uvedený na přihlášce v oddílu údaje
rodičů.)
Souhlasím s tím, že fotografie či videozáznamy pořízené v průběhu tábora mohou být zveřejněny a použity
pro vlastní propagaci organizace.

V……………………..………….….. dne ….…………..…….

……………………………………………
podpis zákonného zástupce
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