Letní křesťanský tábor Protivanov 2022
Místo konání:
Tábořiště Protivanovský mlýn, nedaleko obcí Protivanov a Buková

Termín:

Ubytování:

Od 13. 7. do 21. 7. 2022

Stany pro 2 osoby s dřevěnou podsadou

Pořádá:

Pro koho:

Orel jednota Náklo-Mezice
Náklo 59, 78332 Náklo

Tábor je určen pro děti od 7 do 13 let

Hlavní vedoucí

2600 Kč

Cena tábora:

Josef Zapletal
V ceně tábora je zahrnuta strava, ubytování, náklady na program a programový materiál, obnova
táborového vybavení.
Přijetí, placení tábora a sdělení podrobných informací proběhne na informační schůzi, na kterou
budete pozváni.
Přihlášky odevzdejte prosím nejpozději do 3. 6. 2021 na níže uvedené adrese. Prosíme o včasné
odevzdání přihlášek.
Kapacita tábora je omezena maximálním počtem 28 míst. Přednostně bereme děti navštěvující
spolčo na orlovně nebo hodiny náboženství. Dále se místa obsazují dle pořadí přijatých přihlášek.

Odevzdání přihlášek:
P. Ondřej Jirout, Náklo 13
email: ondrajirout@centrum.cz
tel: 605 329 955

Josef Zapletal, Náklo 52
email: josef-zapletal@email.cz
tel: 731 065 737

Vítězslav Špunda, Unčovice 104
email: VSpunda6@seznam.cz
tel: 776 393 854

Přihláška dítěte na letní křesťanský tábor do
Protivanova v termínu 13. 7. - 21. 7. 2022
Jméno a příjmení: .......................................................……………...…

Chodí do …….. třídy.

Datum narození: …………….….….…………………...………..……

Rodné číslo: ………………...……...

Bydliště: ...............…………….…......……..........................................

PSČ: ………………………..………

Zákonný zástupce: …………………………………………..………..
Telefon na zák. zástupce: ……………………………………..………
Email na zák. zástupce: ……………………………………………….
Dítě má tyto zdravotní problémy (i alergie): ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dítě bere tyto léky (uveďte jaké a kdy): .…………………………………………………………………….....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna dítěte (kód+název): ……………………………………………………………….……..
Zakroužkujte:
Požadujete potvrzení na příspěvek od zaměstnavatele?

Ano / Ne

Je dítě plavec?

Plavec / Částečný plavec / Neplavec

Bylo již někdy na našem táboře?

Ano / Ne, na jiném táboře / Vůbec

Velikost trička?

XS

S

M

L

XL

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytný pro účast dítěte na letním táboře
Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora.
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 jen „GDPR“ dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Souhlas dáváte na všechny uvedené údaje, tyto údaje jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a
v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice,
zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.
Osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění
táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Osobní údaje
budou zpracovávány maximálně po dobu deseti let, následně budou smazány a skartovány.
Dále souhlasíte s dokumentací akce pro vnitřní potřeby spolku, s pořizováním a použitím fotografií
a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami.
Souhlasíte také s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka pro
účely propagace činnosti a akce na veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách organizace a
obdobných místech nebo sociálních sítích.

V............................................ dne ............................... Podpis zák. zástupce: …………..........................…....

