PŘIHLÁŠKA - Příměstský tábor
Provozovatel tábora:

Obec Svatobořice-Mistřín

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Termín konání:

č. účtu:

2921671/0100

variabilní symbol: číslo popisné TP

1. 8. - 12. 8. 2022

Cena pobytu:

2 400,- Kč

1. 8. - 5. 8. 2022

Cena pobytu:

1 600,- Kč

8. 8. - 12. 8. 2022

Cena pobytu:

1 600,- Kč

Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………………………………………
Datum narození :……………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna …………………………………………………………..

Rodné číslo :……………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého bydliště :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení otce:
Zaměstnání:
Telefon:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Jméno a příjmení matky:
Zaměstnání:
Telefon:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………… ……………....

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:

E-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Další závažné informace pro provozovatele tábora:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě vedení tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho
zákonný zástupce, veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku.
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika, mobilní telefon apod.)

Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby provozovatele správnost údajů doložit. Dávám tímto
výslovně souhlas s tím, aby provozovatel Obec Svatobořice-Mistřín se sídlem Hlavní 1000/113, Svatobořice- Mistřín jako správce, prostřednictvím svých organizačních
jednotek, zpracovalo v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje, prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na
vědomí, že takto určený zpracovatel(é) již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zákonem a dále
v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a správce
mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší vnitřní směrnice provozovatele.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedla jsem v této přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a
případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je
telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora platné.
Dne:

……………………………………………………………

V …………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________
Podpisy obou rodičů

