PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ TÁBOR 2022
Farnost Slušovice
Termín konání: 31.7. - 7.8. 2022
Místo konání: Fara Vysoké Žibřidovice
Vedoucí tábora: Martin Tomšíček

Cena tábora: 2800 Kč
Věk: 3. - 7. třída (ukončená ve šk. roce 2021/2022)
Kontakt: E-mail: m.tomsicek.12@gmail.com
Tel.: 730585653

ÚČASTNÍK TÁBORA
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

PSČ:

Absolvovaná třída (šk. rok 2021/2022):
Omezení stravy:
Zdravotní omezení:

RODIČ (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE)
Jméno a příjmení:
Email:

Tel.:

Informace k ceně tábora:
● V ceně je zahrnuta strava, pitný režim, pronájem fary, doprava osob a materiálu na tábor,
pořízení pomůcek i náklady související se zajištěním programu (dopravu z tábora domů
zajišťují rodiče),
● v případě, že na tábor vysíláte více děti (sourozence), dostanete slevu 200 Kč na každé druhé
a další dítě,
● informační email ohledně platby táborového poplatku vám odešleme 2 měsíce před táborem.
Zákonný zástupce se zavazuje,
● že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), souhlas s
poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte a kopii zdravotní průkazky pojištěnce.
● že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady.

Zákonný zástupce souhlasí,
● že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a
výše uvedeným omezením,
● že v případě kladného zůstatku táborového hospodaření ponechat zůstatek farnosti k další
práci s dětmi.
Zákonný zástupce bere na vědomí,
● že při nutném ukončení účasti na táboře z objektivních příčin (nemoc, úraz či ukončení tábora
z důvodu rozšíření nákazy) bude vrácena část odpovídající 100kč/den nepřítomnosti na táboře
(v případě nemoci, se kterou účastník na tábor již přijel – jedná se o ohrožení běhu tábora,
které zároveň vylučujete podpisem prohlášení o bezinfekčnosti – se žádná část poplatku
nevrací),
● že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez
nároku vrácení táborového poplatku,
● že v případě odhlášení dítěte nejméně měsíc před táborem se vrací celý táborový poplatek, v
případě kratšího období se poplatek nevrací (pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu
nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně),
● že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto
podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového
poplatku.
Informace o zpracování osobních údajů: Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a Zákonem č. 110/2019
Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracování probíhá pro účely organizace tábora, právním titulem pro
zpracování je plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a oprávněný zájem správce nebo třetí osoby.

Svým podpisem závazně přihlašuji dítě na tábor, beru výše uvedené informace na vědomí
a budu se jimi řídit.
V

dne
podpis zákonného zástupce

Souhlasím s použitím fotografických materiálů pořízených při této akci pro informační
a propagační účely (např. letáky, plakáty, nástěnky, zveřejnění na internetu), včetně těch, na
kterých je zachycen účastník.
V

dne
podpis zákonného zástupce

Vyplněnou přihlášku a vyplněný zdravotní dotazník vložte prosím do obálky s nápisem:
FARNÍ TÁBOR 2022 – VYSOKÉ ŽIBŘIDOVICE a vhoďte do schránky na faru. Pokud vám
nedojde do 7 dnů od vhození potvrzovací email na vámi výše uvedenou adresu, ozvěte se
na táborový mail nebo hlavnímu vedoucímu. I v případě jakéhokoliv dalšího dotazu,
kontaktujte hlavního vedoucího. Počet účastníků je omezený. V případě velkého zájmu účastníky
vybere vedení tábora.

