
č.

Příměstský tábor pro děti z Dubňan
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA uk.1.tř.- uk.3.tř.

uk.4.tř.- uk.8.tř.

Cena tábora s obědem 1000,-Kč doba tábora 9.00 hodin - 16.00 hodin

Název a adresa

provozovatele:

Přihláška odevzdána Výše uhrazené nevratné zálohy: Doklad č.:

 dne:

Datum 

Jméno a příjmení narození:

dítěte: Zdravotní 

pojišťovna:

Bydliště dítěte (ulice) TŘÍDA:

Jméno a příjmení zákon. 

zástupce

TELEFON          

zák. zástupce

číslo účtu: EMAIL:
Plavecká vyspělost:

Další důležitá sdělení o dítěti:

Souhlasím se samostatným odchodem domů ANO NE

Prohlášení:
Rodič nebo jiný zákonný zástupce:

f)    byl poučen o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné

Přihlašuji závazně výše uvedené dítě na Příměstský tábor pro děti z Dubňan.

V Dubňanech ……………….  2022
……………………………………….

podpis zákonného zástupce

18.7.- 22.7.2022

a)    souhlasí se  způsobem zpracování v této přihlášce uvedených osobních údajů účastníka tábora a jeho rodičů či zákonných 

zástupců, poskytnutých provozovateli pro účely účasti dítěte na Příměstském táboře pro děti z Dubňan, po dobu přípravy a 

realizace tábora, a po dobu zákonné archivace poskytnutých osobních údajů

c)    výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu dítěte, uvedených v nástupním listu dítěte do tábora 

a v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, po dobu trvání tábora

d)    se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost účastníka  na táboře

 neplavec - plavec - dobrý plavec   (zatrhněte)

g) bere na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto

účelu nelze dosáhnout jinak.

b)    souhlasí, že, provozovatel bude pořizovat v průběhu tábora fotografie a obrazové záznamy účastníků tábora, 

dokumentující činnost a pořízené snímky budou použity k prezentaci činnosti provozovatele v místních médiích 

e)    je srozumněn s tím, že zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 

osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a osobní údaje budou 

použity ke splnění zákonných povinností, a také k prezentaci činnosti provozovatele  

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Tuto část vyplní zákonný zástupce:


