Závazná přihláška na Pobytový TÁBOR 2020
DOBRODRUŽSTVÍ S BANDOU FLINTSTOUNŮ
v termínu od 7.7-12.7.2020 CHATA BÍLÁ, BÍLÁ
S AQUA SPORT TEAM, z.s
Kontaktní osoba: Lenka Křistková tel. 608 467 070 IČ: 04320131
e-mail: aquacek.hranice@seznam.cz
Přihlašuji mého syna (dceru) na:
POBYTOVÝ TÁBOR

DOBRODRUŽSTVÍ S BANDOU FLINTSTOUNŮ, Horská chata Bílá, Bílá č.p.140, 739 15
v termínu od 7.7.-12.7.2020:
Jméno a příjmení dítěte:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum narození-------------------------------------------------------------Místo-------------------------------------------------------------------------Bydliště dítěte ---------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.---------------------------------------------------------------------------------------Pojišťovna přihlašovaného:.............................
Zdravotní stav: (alergie apod.)............................................................................
E-mail...................................................................................
Celková cena tábora je 4.800,I.záloha je splatná k 20.4.2020 ...2.600,II.záloha je splatná k 15.5 2020....2.200,Zálohu posílejte na č.ú 115-1011480227/0100 do poznámky uveďte Tábor 2020 + jméno dítěte
Zákonný zástupce dává svým podpisem souhlas /nesouhlas ke zveřejnění fotografií dítěte,
které byly pořízeny během pobytového tábora DOBRODRUŽSTVÍ S BANDOU FLINTSTOUNŮ , v
materiálech určených pro účely prezentace a propagace AQUA SPORT TEAM z.s. a Centrem U Mikeše
V případě odhlášení dítěte 6 týdnů a méně před zahájením tábora a nezajištění náhrady
bude účtován storno poplatek v plné výši.
* doporučujeme uzavřít pojištění proti storno zájezdu pro Vaše dítě - AXA, Kooperativa,
Allianz apod.(nemoc ani jiné důvody nebudeme brát na zřetel ) u své pojišťovny částka cca
100 Kč/ týden (peníze 6týdny předkonáním akce nebudeme vracet!!!) Pojištění si sjednejte nejpozději v den
platby první zálohy tj. 20.4.2020 jinak pojištění pojišťovny nevystaví.
Nascenovanou a vyplněnou přihlášku posílejte na aquacek.hranice@seznam.cz
Organizační pokyny budou zaslány na Vaši emailovou adresu nejpozději 3 týdny před
konáním táboru.
NÁSLEDNĚ PROSÍM O POTVRZENÍ POKYNŮ NA EMAILaquacek.hranice@seznam.cz
K přihlášce bude nutné před odjezdem doložit potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o
zdravotní způsobilosti dítěte při zotavovací akci !!! Potvrzení u pediatra!! + v příloze Souhlas ze spracováním
osobních údajů pro tábor "EL MAFIÓZO" v termínu 7.7.-12.7.2020

Datum:...........................................2020.
Podpis zákonného zástupce. vl. r.ukou............................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním
táboře DOBRODRUŽSTVÍ S BANDOU FLINTSTOUNŮ- Bílá s AQUA SPORT
TEAM,z.s. a
Centra u kocoura Mikeše z.s. v termínu od 7.7.-12.7.2020
Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě : jméno a příjmení.................................................. ......
bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora s AQUA SPORT TEAM z.s Centra u
kocoura Mikeše z.s. pořádaného od 7.7.-12.7.2020
Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je
po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní
zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Vypsáním předmětného políčka v přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto správci
osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické
přihlášce, konkrétně:
- jméno přihlašovaného dítěte
- datum narození přihlašovaného dítěte
- bydliště přihlašovaného dítěte
- jméno zákonného zástupce dítěte
- telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte
- zdravotní stav
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační
zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem
AQUA SPORT TEAM, z,s a Centra u kocoura Mikeše z.s. i Osobní údaje budou zpracovávány
maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu- zákonný zástupce) dobrovolně a
můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu aquacek.hranice@seznam.cz.
Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k
nemožnosti pobyt realizovat postupováno dle platných Smluvních podmínek - bod 5) Zrušení
pobytu objednatelem.

V.........................................dne ...................2020

...........................................................................
Podpis objednatele – zákonného zástupce

