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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
pro děti (věk 6 - 14 let) konaný v pronajatém areálu Ústřední hasičské školy Moravice

Termín: 11.7. - 23.7. 2021 poplatek 5950,- Kč*

* účastníci alespoň jednoho našeho předchozího letního tábora 5850,- Kč
* druhý a další sourozenec 5850,- Kč
Závazně tímto přihlašuji své dítě

Jméno : ................................................................. Příjmení : .........................................…...............................
Bydliště : .................................…........……….......................................................... PSČ : ...............................
Rodné číslo dítěte : .......................….…............................... Zdravotní pojišťovna : ….....................................
Datum narození dítěte : …...................................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ….....................................................................................................
Kontaktní mobilní telefon : .....……….........….................. Email : .......................................................................

Bydlet chci s* : ….................................................................................................................................................
* pokud to bude jenom trochu možné, pokusíme se vyhovět

Přihláška bude zaregistrována až po uhrazení alespoň zálohové platby.
Platba: bezhotovostním převodem na účet č.500500511/5500
Způsob úhrady:
Platba najednou (po odevzdání vyplněné závazné přihlášky) připsána na účet tábora nejpozději do 30. června 2021.
Variabilní symbol: uveďte datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr (např. variabilní symbol 01062009 u dítěte
narozeného 1. 6. 2009). 
Do popisu transakce (zpráva pro příjemce) uveďte jméno a příjmení dítěte. Každou platbu
na vyžádání potvrdíme na email uvedený v přihlášce. Pokud budete potřebovat fakturu pro zaměstnavatele nebo
potvrzení pro pojišťovnu, napište nám, prosím, tuto informaci již do přihlášky a my Vám ji zašleme opět na Váš email.
Storno poplatky:
a) Záloha se vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí adekvátní náhradu (stejný počet účastníků).
b) Doplatek úhrad se vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí adekvátní náhradu (stejný počet účastníků).
c) V případě, že se účastníci rozhodnou z jakéhokoliv důvodu zrušit účast v průběhu tábora, nemají nárok na vrácení
jakékoliv peněžní částky.
d) V případě, že by účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla provozovateli řádně
a věrohodně doložena (lékařským potvrzením), bude vrácena částka ve výši 50 % doplatku úhrady za účast.
e) V případě, že účastník tábora svým jednáním poruší táborový řád, který je nedílnou součástí této přihlášky, nemá
nárok na vrácení jakékoliv ani poměrné částky. O porušení budou zákonní zástupci informováni telefonicky a jsou
povinni dítěti zajistit na vlastní náklady neprodleně odvoz z prostoru tábora.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných skutečností a vyšší moci (např. přírodní pohromy, epidemie
apod.) tábor zrušit.
Tábor se koná v pronajatém areálu Ústřední hasičské školy Moravice 136, Jánské Koupele.
Níže podepsaní zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se jeho na této přihlášce uvedené dítě
zúčastnilo všech činností souvisejících s programem a provozem Letního dětského tábora. Níže podepsaný zákonný
zástupce souhlasí s pořizováním a následným uveřejněním fotografických, audio a video záznamů z průběhu tábora.
Provozovatel LDT doporučuje zákonným zástupcům uzavřít individuálně úrazové pojištění pro své přihlášené děti.
Níže podepsaný zákonný zástupce výslovně potvrzuje svým podpisem, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami a
s těmito bez výhrady souhlasí a zavazují se tyto v plné míře dodržovat.
Nedílnou součástí závazné přihlášky je táborový řád LDT a GDPR.
V …………………......... dne: 
….............................. podpis zákonného zástupce: …..........................................
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Mgr. Ivanská Zdeňka, Radniční 574/52, Ostrava, 715 00 nebo naskenované ve formátu PDF na

email: kajlovec@email.cz.

1 – závazná přihláška, 2 – táborový řád, 3 – GDPR

Jméno dítěte: …...........................................................
Táborový řád je nedílnou součástí závazné přihlášky. Zákonní zástupci jsou s táborovým řádem seznámeni
a seznámí s ním před odjezdem i přihlášené dítě, což stvrzují svým podpisem.
Děti budou s tímto řádem seznámeny vedením tábora také v první den pobytu na táboře.
V případě porušení táborového řádu si vyhrazuje pořadatel tábora právo odeslat dítě domů bez nároku na
vrácení uhrazené částky ani jejího zbytkového podílu na vlastní náklady zákonných zástupců. Jistě chápete,
že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh tábora.

TÁBOROVÝ ŘÁD
Jako člen tábora budu dbát na dobré jméno tábora i celého táborového kolektivu a svou
každodenní prací budu pomáhat, aby byl plněn program tábora a dodržován řád tábora.
1.
Dodržím režim dne i denní program a celého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu svého
vedoucího oddílu se nevzdálím z oddílu ani tábora.
2.
Sním vždy všechno jídlo, o které jsem požádal. Jídlo nebudu vynášet z jídelny. Pít budu
pouze schválenou vodu a nápoje.
3.
Ochotně a rád každému pomůžu, vyhnu se sporům a hádkám, budu dobrým kamarádem
všem ostatním táborníkům. Mé spory vždy bude řešit oddílový vedoucí.
4.
Budu dbát na své věci a na osobní čistotu.
5.
S vypůjčenými knihami, hrami a ostatním inventářem budu zacházet opatrně, neboť jsou
společným majetkem všech. Poškodím-li něco, vždy to poctivě nahlásím svému vedoucímu. Beru
zároveň na vědomí, že pokud něco poškodím, budu muset tuto věc zaplatit v plné výši.
6.
Bez povolení nevstoupím do cizích chatek, pokojů, budov, kuchyně, skladiště a dalších
prostor tábora. Vím, že nesmím vstoupit do ubytovacích prostor vyhrazených pro nemocné.
7.
Budu chránit přírodu, udržovat pořádek na svém pokoji nebo v chatce i v celém táboře.
8.
V ubytovacích prostorech nebudu přechovávat potraviny.
9.
Onemocnění a zranění svá i svých kamarádů oznámím ihned svému vedoucímu.
10.
Veškeré pokyny zdravotníka plním ihned bez odmlouvání, neboť vím, že pouze on je
zodpovědný za zdravotní stav tábora i můj. Zároveň beru na vědomí, že se musím podrobit
zdravotní prohlídce při příchodu a odchodu z tábora, jakož i v průběhu tábora. Přisáté klíště
odstraňuje výhradně zdravotník.
11.
Dobu poledního klidu využiji výhradně k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora.
12.
V době od večerky až do budíčku nebudu rušit ostatní ze spánku.
13.
Beru na vědomí, že koupání v řece je možné pouze pod dohledem oddílového vedoucího
nebo zdravotníka. V umývárnách po sobě budu zanechávat pořádek.
14.
Oblékat se budu vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomenu pít
dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
15.
Budu dodržovat požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo
souhlasu oddílového vedoucího a bez jeho dohledu.
16.
Areál disponuje vlastním bazénem, posilovnou, trampolínou, prolézačkami, houpačkami,
lanovým centrem, horolezeckou stěnou, loděmi, rafty, pingpongové a kulečníkové stoly a dalším
vybavením. Žádného z vybavení nepoužiji bez vědomí oddílového vedoucího a bez jeho dohledu.
17.
Beru na vědomí, že pokud hrubě poruším táborový řád (např. odcizím nějakou věc, peníze,
úmyslně někoho zraním apod.), mohu být pořadatelem tábora vyloučen z tábora, a to bez finanční
náhrady za zbývající pobyt. O tom bude předem vyrozuměn můj zákonný zástupce, který si mne,
na své náklady, z tábora odveze.
18.
Beru na vědomí, že pokud vyvstane podezření,že bych přechovával omamné nebo
návykové látky (alkohol, tabákové výrobky, drogy, léky aj.) nebo nějaké nebezpečné předměty
(nože, zbraně, pyrotechnika apod.), může pořadatel tábora provést za přítomnosti dalšího
vedoucího kontrolu mých osobních věcí.
19.
Veškerá ustanovení vedení tábora jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit. Je mi jasné,
že porušení tohoto řádu může vést až k mému vyloučení bez nároku na vrácení uhrazené částky
ani jejího podílu. O porušení táborového řádu budou zákonní zástupci informováni telefonicky a
jsou povinni si dítě odvézt na vlastní náklady.
20.
V okolí areálu protéká řeka Moravice, ke které se v žádném případě bez vědomí
oddílového vedoucího a bez jeho dohledu nepřiblížím.
21.
Budu se řídit platnými protiepidemiologickými nařízeními.

V …………............ dne: …................................ podpis zákonného zástupce: .......................................
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Jméno dítěte: ….........................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte
na letním dětském táboře
Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit letního dětského tábora
Kajlovec pořádaného Michálkovickým volejbalem z.s. se sídlem Radniční 574/52,
Ostrava, PSČ 715 00 konaném v pronajatém areálu Ústřední hasičské školy Moravice.
Spolek je registrován u Spolkového rejstříku L8938 vedený u Krajského soudu v Ostravě.
IČO: 22817468, číslo účtu: 500500511/5500 (dále jen správce osobních údajů).
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 (GDPR) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.
Svým podpisem udělujete pořadateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas
s tím, aby zpracovával osobní údaje, konkrétně:
jméno přihlášeného dítěte
datum narození přihlašovaného dítěte
bydliště přihlašovaného dítěte
jméno zákonného zástupce dítěte
telefonní a emailové spojení na zákonného zástupce dítěte
bankovní spojení
další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou čestná prohlášení
zákonných zástupců o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a lékařského
posudku o zdravotní způsobilosti dítěte
fotografie, audio a video záznamy z tábora včetně přihlášených dětí. Tyto fotografie a
záznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci táborů v režii správce údajů a
to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.
Účelem zpracování osobních údajů je:
zpracování údajů nutných pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační
zajištění tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb. V případě nutnosti je po
pořádajícím mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice,
zdravotní zařízení, provozovatel kempu Kajlovec apod.), kterým jsme povinni je
poskytnout.
zasílání obchodních nabídek pořádajícího spolku, zejména každoroční informace o
termínu spuštění přijímání přihlášek na tábory, informace o připravovaných a
realizovaných akcích spolku.
Souhlas se zpracováním a uchováním jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonických
kontaktů zákonných zástupců se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a
videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu
po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po
dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
Tento souhlas uděluji jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a mohu ho
kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu kajlovec@email.cz.
V …......................................dne:..............................

…..............................................
podpis zákonného zástupce

