
 PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2020  

 -  8. ODDÍLU HRANIČÁŘ - 
 

Organizace:   Junák – český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z.s. 

Adresa: Orlovská 637; 735 32  Rychvald           Oddíl: 8. oddíl Hraničář  

          

 

Přihlašuji závazně svého syna/dceru ______________________  narození______________ 

 

bydliště _____________________________________ na letní tábor 8. oddílu Hraničář  

 

v oblasti – přehrada Slezská Harta od 1. 8. do 15. 8. . Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, 

že dítě prodělalo tyto závažnější nemoci: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

a upozorňuji u svého dítěte na: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 

podmínkami: 

a) Přihláška musí být odevzdána nejpozději do 31. 1. 2020. 

b) Výše poplatku činí 3 500Kč na člena oddílu. Podle příslušných předpisů může na 

tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. 

Pokud se dítě odhlásí z tábora nejpozději do jednoho měsíce před jeho konáním, bude 

mu záloha za tábor vrácena. 

c) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou či bankovním příkazem na 

účet Fio 2800913843/2010 pod variabilním symbolem 400, nejpozději do - 1. 6. 2020.  

d) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 

e) Návštěvy rodičů na táboře kromě určeného termínu, nejsou možné. 

f) Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pro shromažďování 

osobních údajů v rámci souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů 

subjektu údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon 

zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných 

lhůtách likvidovány. 

g) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto 

fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v 

kronikách, tisku, na internetu, atp. 

h) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně 

vyúčtování tábora. 

 

 

 

 

V ______________dne ______________                   Podpis rodiče ___________________ 
 


