Závazná přihláška
na příměstský tábor "Tajemství doby bronzové"
Přihlašuji své dítě na jednodenní příměstský tábor pořádaný Archeoparkem Všestary.
Termín konání: 1. března 2019
Provozovatel a místo konání: Archeopark Všestary o.p.s., Všestary 238, 503 12
Cena: 550 Kč

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................................................
Datum narození: ...................................................................RČ: …...…………………………/………………….
Zdravotní pojišťovna ....................................................................Státní občanství .................................................
Bydliště…………………. ........................................................................................................................................
Kontakt na zákonné/ho zástupce (telefonní kontakt a e-mail)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Beru na vědomí:


že se jedná o jednodenní tábor bez noclehu,



že zajistím dovoz na místo konání tábora, a to mezi 7:00 - 8:00, a rovněž zajistím odvoz dítěte z místa
konání tábora, a to mezi 16:00 - 17:00,



že účastnický poplatek činí 550 Kč a musí být zaplacen dle instrukcí provozovatele tábora, které mi
budou odeslány e-mailem,



že zajištěn bude celodenní pitný režim a oběd v prostorách jídelny ZŠ Všestary, dopolední a odpolední
svačinu si tedy dítě přinese s sebou,



že při hrubém porušení kázně může být dítě vyloučeno z tábora bez nároku na vrácení účastnického
poplatku,



že dítě je zodpovědné za své osobní cennosti; tzn., nebude-li využita možnost uložit své osobní věci do
uzamykatelné skříňky nebo nebude-li uposlechnuto instrukcí pedagoga a dojde ke ztrátě či poškození
osobních věcí, Archeopark Všestary nenese žádnou zodpovědnost,



že během programu bude pořizována fotografická a audio dokumentace, který může být použita k
propagaci Archeoparku Všestary

Informace od zákonných zástupců dětí: Trpí-li dítě nějakou nemocí, poruchou či alergií, je zákonný
zástupce povinen tuto informaci uvést zde:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Nebude-li zde nic uvedeno, dítě bude považováno za zdravé a bude vedeno v normálním pedagogickém
a stravovacím režimu (bez diet).

V ........................................... dne ...................................

..........................................
Podpis zákonného zástupce

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na
jednodenním táboře v Archeoparku Všestary
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. 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 je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
ZOOÚ) a o změně některých zákonů.
Svým podpisem udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby
zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou
let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi
pořádaného jednodenního tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás při organizaci tábora nezbytné a v případě
nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme
povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a
organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.
Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho tábora.
Zejména se jedná o informaci o termínu dalších táborů. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na mou
žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako
součásti propagačních materiálů a aktivit Archeoparku Všestary.
„Zmocňuji tímto provozovatele tábora (Archeopark Všestary o.p.s.) ke zpracování osobních údajů ve
výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

V ........................................... dne ...................................

..........................................
Podpis zákonného zástupce

