LETNÍ TÁBOR 2019
Přihláška na letní dětský tábor oddílu Poutníci
Závazně přihlašuji své dítě: …………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………..
Bydliště: ……………….…………………………………………………………………
na tábor oddílu Poutníci v TZ Zátoka pláňat (u obce Keblov) ve dnech 27. 7. – 10. 8. 2019.
Sděluji, že dítě prodělalo závažnější nemoci, trpí alergiemi, užívá léky:
…...................................................................................................................................................
U svého dítěte upozorňuji na:
.....................................................................................................................................................
Plavec: ANO / NE / ČÁSTEČNĚ (nehodící se škrtněte)

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími
podmínkami:

a) Vyplněná a podepsaná a přihláška musí být odevzdána (mailem, poštou, osobně) do
30. 4. 2019.
b) Částka za tábor činí 2600 Kč (pro ty, kdo mají zaplaceny členské příspěvky), nebo 2900 Kč
(pro ty, kteří členské příspěvky nemají zaplacené) a musí být uhrazena nejpozději také do
15. 5. 2019.
c) Poplatek uhraďte jedním z následujících způsobů: hotově / bezhotovostně na účet č.
2400245567 / 2010, VS: 19XX – o číslo si řekněte Blátě (Libuše Latrová) e-mailem na
oddilpoutnici@gmail.com / uhrazením faktury či složenkou – pro bližší informace
kontaktujte Bláťu (Libuše Latrová) e-mailem na oddilpoutnici@gmail.com.
d) Storno podmínky – v případě odhlášení závazně přihlášeného dítěte tvoří stornovací
poplatek:
•
•
•
•

více než 30 dní před odjezdem 20 % z celkové částky
30 až 20 dní před odjezdem 50 %
19 až 4 dny před odjezdem 70 %
3 a méně dnů 100 % z celkové částky.

Stornopoplatek se vrací pouze při onemocnění dítěte a po předložení potvrzení od lékaře.
e) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim.
f) Návštěvy rodičů na táboře jsou možné v návštěvní den v sobotu 3. 8. 2019 po předchozí
domluvě. Domluva musí proběhnout nejpozději 14 dnů před odjezdem na tábor. Lépe však
dříve.

g) Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. 42909/001
a zákonnými sankcemi ručí za nezneužití osobních údajů. Shromažďované údaje slouží pro
registraci účastníka, výkon zdravotní péče na táboře a pro získávání státních dotací.
h) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do vyúčtování tábora.
i) Rodiče dávají na tuto akci a všechny ostatní akce, na kterých v budoucnu dítě bude
přítomno, zdravotníkovi organizace Mladí ochránci přírody, Tuláci plnou moc k úkonům
souvisejícím se zdravotním ošetřením (např. dát souhlas k ošetření dítěte doktorovi) a
zároveň udělují plnou moc k podávání léků.
Spojení na zákonného zástupce v době konání akce:
…...................................................................................................................................................
V …............................................... dne ….............................................

Podpis zákonného zástupce: .............................................................
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném.
Zákonný zástupce:
•
souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců po
dobu nezbytně nutnou,
•
souhlasí v rámci běžné dokumentace pro vnitřní potřeby pořadatelů letního tábora 2019 s pořizováním
a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve skupině s
dalšími osobami,
•
prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy účastníka v souvislosti se zpracováváním osobních
údajů, včetně práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Zákonný zástupce navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností):
☐ Souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců i po
skončení akce, a to na dobu nezbytně nutnou.
☐ Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka pro účel
propagace oddílu Poutníci, zapsaném v pobočném spolku Mladí ochránci přírody, Tuláci také na veřejně
dostupných
☐ nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných místech,
☐ sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, YouTube).
☐ Souhlasí s použitím vybraných osobních údajů na internetu (evidence ocenění, jména ve videu apod.)
☐ Souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely (například statistika genderové
vyrovnanosti, věkový průměr, …).

(poznámka: na vyznačená místa výše proveďte křížkem svou volbu = souhlas)

Dne: …......…......…......…......

Podpis zákonného zástupce: …......…......…..............

