PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ
FARNÍ TÁBOR 2022
Termín konání: 18.7. - 22.7. 2022
Místo konání: Fara Slušovice
Cena tábora: 1400 Kč
Věk: 6-10 let (výjimku tvoří mladší 6ti let, pokud mají nástup do ZŠ v září 2022)
Vedoucí tábora: Tereza Bečicová
Kontakt: Email: ptslusovice@gmail.com Tel.: 733224718

ÚČASTNÍK TÁBORA
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

PSČ:

Velikost trička:
Strava:
normální
dieta
jiné:

Oznámení - chcete-li nám sdělit zdravotní stav dítěte, prosím zde (omezení, alergie atd…)

RODIČ (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE)
Jméno a příjmení:
Email:

Tel.:

INFORMACE K CENĚ TÁBORA
● v ceně je zahrnuta strava 3x denně (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pitný režim,
výlet, pořízení materiálu i další náklady související se zajištěním programu
● v případě, že na tábor vysíláte více děti (sourozence), dostanete slevu 200 Kč na každé druhé
a další dítě
● ohledně platby táborového poplatku vám dojde email 2 měsíce před táborem

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
● se zavazuje, že první den tábora odevzdá souhlas rodičů s poskytováním informací o
zdravotním stavu dítěte, kopii zdravotní průkazky pojištěnce a čestné prohlášení
● souhlasí, že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu
stavu a výše uvedeným omezením
● souhlasí, že v případě odhlášení dítěte do 18.6.2022 se vrací celý táborový poplatek, do
30.6.2022 50% z ceny, v případě kratšího období se poplatek nevrací (pokud se dítě nemůže
tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně)
● 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/přišel (jedná
se o ohrožení běhu tábora, které zároveň vylučujete podpisem prohlášení o bezinfekčnosti) se
žádná část poplatku nevrací)
● souhlasí, že v případě kladného zůstatku táborového hospodaření ponechat zůstatek farnosti
k další práci s dětmi
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:
Příměstský tábor 2022 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.
Kapacita tábora je omezená.

