ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LDT JAVOR V LAVORU
Provozovatel
tábora

Studio Zuch, s. r. o.

Variabilní
symbol

Termín konání

30. 6.–13. 7. 2019

Místo konání

Luka nad Jihlavou

Cena pobytu

5.450 Kč

Bankovní
spojení

269088930/0300

1. Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště

2. Osobní údaje rodičů
Jméno a příjmení matky
Adresa trvalého bydliště
Telefon

E-mail

Jméno a příjmení otce
Adresa trvalého bydliště
Telefon

3. Zdravotní a další důležité informace
Dítě má tyto zdravotní
problémy a omezení (uveďte
také alergie či speciální
stravovací nároky, např.
vegetariánství, celiakie…)
Další závažné informace pro
provozovatele tábora
Při návratu z tábora může
být dítě předáno těmto
osobám (uveďte jméno,
příjmení, telefonický kontakt
a číslo OP)

E-mail

Dítě je
a) plavec
Dítě se již v minulosti zúčastnilo
dětského tábora
Doprava dítěte na tábor
Jak jste se dozvěděli o LDT Javor
v lavoru?

b) průměrný plavec

c) neplavec

a) ANO

b) NE

a) táborový autobus

b) vlastní

Poučení
V případě zásadního porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora
vyloučen, v takovém případě hradí rodiče účastníka (nebo jeho zákonný zástupce) veškeré náklady s ukončením
pobytu spojené. Provozovatel v takovém případě nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Provozovatel tábora
nemůže ručit, a tedy nezodpovídá, za cennosti účastníků a není povinen je refundovat v případě jejich poškození či
ztráty; jedná se o předměty provozovatelem výslovně nedoporučené.

Prohlášení rodičů (zákonného zástupce)
Tímto potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby
provozovatele správnost údajů doložit. Prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozu tábora, včetně
formy ubytování, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že jsem uvedl/a v přihlášce veškeré závažné
informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora, uvedené kontakty jsou pro dobu konání tábora
platné a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky oznámím nejpozději před zahájením
tábora (např. prostřednictvím Listu účastníka).
V případě závažných zdravotních problémů nebo vážných kázeňských přestupků účastníka zajistím jeho
odvoz z tábora, a to nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na
majetku pronajímatele i provozovatele tábora, stejně jako dalších účastníků tábora, které mé dítě
úmyslně způsobilo.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Správcem osobních údajů je provozovatel tábora, Studio Zuch, s. r. o., se sídlem v Brně, Marešova 184/8
602 00. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679
(tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon). Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné
činnosti, a to konkrétně pro realizace tábora a nezbytnou administrativu a pro kontaktování člena a jeho
zákonných zástupců při zajištění činnosti a v návaznosti na ni. Správce zpracovává o každém členovi tyto
osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, údaje o zdravotním stavu
a údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail. Tyto údaje
budou zpracovávány po dobu konání tábora a z důvodu oprávněného zájmu 6 měsíců po skončení tábora.
V případě nutnosti mohou po nás tyto osobní údaje vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská
hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Výše uvedené údaje
jsou zpracovávány na základě souhlasu a také z jiných právních důvodů – zejména na základě právní
povinnosti.
Správci uděluji souhlas i s níže uvedenými údaji, zaškrtnutím příslušného políčka:
S pořizováním a použitím fotografií a videozáznamů zachycujících člena pro účel dokumentace
táborové činnosti a jejich propagaci na veřejně dostupných webových stránkách a sociálních sítích,
a to na dobu neurčitou.
S použitím kontaktních údajů pro další informační účely (např. zasílání informací o dalším termínu
tábora apod.) a to na dobu 2 let.
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováním osobních
údajů člena v souladu s Nařízením. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat a správce mé
údaje do jednoho roku zlikviduje.

Podepsáno v
Dne

Podpis rodičů/zákonného zástupce

