Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Beskydy, p.s.
se sídlem na Nádražní 884/116, 702 00 Ostrava, IČ 68916892
a
Spolek Campanula vodáci, z.s. oddíl Apačové
se sídlem na Nádražní 884/116, 702 00 Ostrava, IČ 02174570

Přihláška

na letní soustředění v areálu letiště Dolní Benešov, které se uskuteční v termínu od 11. 7. do
24. 7. 2021, tj. 14 dní. Tento pobyt je určen pro děti z oddílů a zájemce o vodáctví,
tábornictví, turistiku zejména ve věku 6 – 15 let, ostatní výjimečně. Program je přiměřený
věku - turistika a táboření, komunikační hry.

Jméno……………………….příjmení……………………………….
rodné číslo…………… bydliště………………………………..........
Spojení na zákonného zástupce v době soustředění :……….…………
(telefon domů, do práce, mobil….atd.)
Výše příspěvku účastníka činí pro členy výše uvedených oddílů 3 800,- Kč, pro
nečleny 4 370,- Kč. Při předání přihlášky je nutno uhradit zálohu ve výši 50 %, a to hotově,
nebo na účet 2300489062/2010. Jako variabilní symbol uveďte 01. Do specifického
symbolu uveďte rodné číslo dítěte (povinné údaje!!!).
Žádáme Vás o vyplnění a doručení přihlášky nejpozději do 31. 5. 2021.
Přihlašuji závazně své dítě na letní prázdninové soustředění.
Souhlasím s podmínkami a cenou.
V

dne
podpis rodičů

SOUHLAS zákonného zástupce dítěte se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s využitím rodného čísla podle zák.
č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů:

Souhlasím s tím, aby spolek Campanula vodáci, z.s. (dále jen spolek) zpracovával a evidoval osobní údaje
(rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) mého dítěte poskytnuté mu v souvislosti s členstvím a činností dítěte ve
spolku.
Spolek se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní
údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
SOUHLAS zákonného zástupce dítěte se zpracováním a evidencí obrazových materiálů:
Uděluji souhlas s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií, videí a jiných zobrazení
zachycujících podobu a činnost dítěte v průběhu akcí pořádaných spolkem.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat,
a to písemným oznámením doručeným správci - spolek Campanula vodáci, z.s.

…………………………………………..
zákonný zástupce
otec, matka (stačí jeden z rodičů)

