Číslo přihlášky (vyplní pořadatel)

Přihláška
Tábor na Sluneční pasece s Vaškem a Mirkou

Václav Tršo pořádá letní tábory v Ruprechtově na Sluneční pasece v termínu od 13.
srpna do 27. srpna 2022. Jedná se o stálý stanový tábor s pevným sociálním
zařízením v blízkosti lesa a rybníka, který je povolen a spadá pod kontrolu KHS ve Vyškově. Pokud se
rozhodnete přihlásit své dítě na tábor, prosím řiďte se pokyny na webových stránkách.
Cena pobytu je stanovena na 3000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, případná doprava
na výlet, pedagogický a zdravotnický dozor (kolektiv dlouholetých táborových pracovníků) a ostatní výdaje.
Platbu uskutečněte do měsíce od podání přihlášky na účet Equa Bank:
číslo účtu 1017002082/6100

(variabilní symbol-rodné číslo dítěte)

Na požádání je možné vystavit fakturu k uhrazení pobytu zaměstnavatelem se stejnou dobou splatnosti. K
tomu je nezbytně nutné včas odevzdat podklady k vystavení faktury. Tuto přihlášku, posudek od lékaře a list
účastníka odevzdejte v den odjezdu společně s průkazem pojištěnce a případnými léky pro dítě předepsané
lékařem. Posudek bude vrácen zpět s kartičkou pojištěnce po ukončení tábora.
Bližší informace obdržíte po uzávěrce přihlášek mailem. Přihlášku prosím vyplnit čitelně.
Dotazy na telefonu 725 087 391, informace a foto během tábora na www.tabortrsovi.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na týdenní stanový tábor s CTH:

„Akta X - agenti FBI“

1. TURNUS x 2. TURNUS

Jméno a příjmení: ___________________________Rodné číslo:_________________
Datum narození: ____________E-mail rodiče:__________________________________
Bydliště:__________________________________________________________________
Můj syn/dcera je plavec ☐ neplavec ☐

Velikost trika:________________________

Jméno a příjmení zákonných zástupců /u účastníků mladších 18 let/
Jméno a příjmení matky: ____________________________tel.:

________________________

Jméno a příjmení otce: _____________________________tel.:

________________________

Táborový poplatek uhradím ve lhůtě stanovené provozovatelem tábora a beru na zřetel stornovací poplatek při zrušení ze
strany
rodiče,
tak
jak
je
popsáno
ve
storno
podmínkách
na
webových
stránkách
(https://www.tabortrsovi.cz/storno-podminky). Beru na vědomí, že moje dítě bude prokazatelně seznámeno s táborovým
řádem a provozem, včetně režimu dne, že se bude muset podřídit pokynům proškolených vedoucích, přizpůsobit své
chování pobytu v dětském kolektivu. Pokud by moje dítě porušilo závažným způsobem stanovená pravidla pobytu na
dětském táboře, na telefonickou výzvu jej neprodleně vyzvednu a ukončím pobyt na táboře bez nároku na náhradu.
Organizátor akce si vyhrazuje právo na zrušení tábora v případě nenaplnění minimální kapacity.

Dne:
____________________________________
podpis účastníka nebo zákonného zástupce

GDPR
Tábor na Sluneční pasece s Vaškem a Mirkou

GDPR – osobní údaje
Osobní údaje uvedené v přihlášce, listu účastníka, posudku o zdravotní způsobilosti a případně dalších
dokumentech jsou zpracovávány pouze za účelem organizace tábora a informování účastníků z minulých let o
dalších plánovaných akcích. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám vyjma zákonné povinnosti
(například krajské hygienické stanici, zdravotnímu zařízení apod.)
Všechny osobní údaje jsou ze zákona uloženy po dobu půl roku od konce tábora. Kontaktní údaje jsou
uloženy na dobu neurčitou pro možnost informování účastníků z minulých let o dalších plánovaných akcích.
Účastník nebo jeho zákonný zástupce může kdykoliv po skončení tábora požádat o vymazání těchto
kontaktních údajů.
Podepsáním přihlášky a tohoto dokumentu a účastí dítěte na táboře potvrzuji, že jsem byl/byla
informován/informována o způsobech zpracování osobních údajů předaných provozovateli tábora.

JMÉNO DÍTĚTE: ___________________________________

______________________________
Podpis zák. zástupce

GDPR – fotografie a audiovizuální záznamy
Za účelem prezentace tábora jsou během akce pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy, které
jsou zveřejňovány na webových stránkách tábora a na sociálních sítích. Fotografické ani audiovizuální záznamy
nejsou určeny k jiným účelům a nejsou předávány třetím stranám.

SOUHLASÍM ☐

NESOUHLASÍM ☐

se zveřejněním fotografií s mým synem/dcerou.
(V případě nesouhlasu jsem si vědom/vědoma, že můj syn/dcera nebude na zveřejňovaných skupinových
fotografiích.)

JMÉNO DÍTĚTE: ___________________________________

______________________________
Podpis zák. zástupce

