Přihláška na tábor Návrat do Narnie 2021
Pořádá: Bratrská jednota baptistů v Olomouci
Vedoucí tábora: Filip Mečkovský, tel.: +420 773 525 288, tabory@baptisteolomouc.cz
Zpracovatel přihlášek: Vít Brauer, tabory@baptisteolomouc.cz

Termín: 3.-10.7.2021
Místo konání: Střítež nad Bečvou
Program tábora: Letní tábor pro děti od 7 do15 let s ubytováním ve stanech Tee -pee. Děti
se mohou těšit na společné hry v tématu tábora, sportovní aktivity, tábornická dovednosti,
biblické příběhy, zpívání a hraní u táboráku. Rádi mezi sebou přivítáme děti jak z věřících,
tak nevěřících rodin.

1. Osobní údaje dítěte

Jméno a příjmení:
Ulice, číslo:
Obec, město:
PSČ:
Datum narození:
Třída ZS:
Státní příslušnost:
Je dítě poprvé na táboře:
Zdravotní pojišťovna:
Podstoupilo dítě všechna pravidelná očkování:
ANO
NE

ANO

NE

2. Osobní údaje zákonného zástupce

Zákonný
zástupce

Příjmení, jméno:
Ulice, číslo:
Obec, město:
Poměr k dítěti:

Mobil:
PSČ:
e-mail:

3. Cena tábora
Cena tábora činí 1800 Kč na dítě při uhrazení do 10. 5. 2021. Při uhrazení po tomto termínu
2000 Kč.
Storno poplatky:
Odhlášení dítěte 20–10 dní před zahájením tábora 50 % ceny tábora.
Odhlášení dítěte 10–0 dní před zahájením tábora 75 % ceny tábora.

4. Prohlášení rodičů
Přihlašuji své dítě závazně na uvedený tábor a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se všemi
pokyny pořadatele tábora. Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o zdravotním
stavu dítěte, nekázeň, či špatné vybavení, může být důvodem k vyloučení z tábora.
V
dne
podpis zákonného zástupce
Prostudujte pozorně celou přihlášku a řádně ji vyplňte ve všech oddílech. Řádně vyplněnou
přihlášku odevzdejte organizátorům tábora osobně, případně jako scan na
tabory@baptisteolomouc.cz do 30. 4. 2021

S SEBOU NA TÁBOR:
6x tričko, 2x kalhoty, 3x mikinu, kraťasy, kšiltovku, větrovku,10x spodní prádlo, 7x letní a 3x teplé
ponožky, plavky, šátek, sandále, tenisky, pevnou obuv, gumáky, pláštěnka, baterka (s náhradními
bateriemi), spací pytel, karimatka, stará deka, batůžek, hrnek, ešus nebo 2 misky, lžíce, kapesníky, ručník,
mýdlo, kartáček na zuby a pastu, hřeben, šicí potřeby, repelent, kapesné, Bibli (kdo má), hudební nástroje
vítány, a hlavně kopu dobré nálady
Průkaz zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz (stačí kopie)
DOPRAVA: Společně vlakem; Sraz: 3.7.2021 11:15 na rohu pošty 2 (parkoviště u hl. nádraží)
Příjezd: 10.7.2021 14:15 tamtéž
POKYNY PRO RODIČE:
- Prosím vyplňte „nástupní list“ a odevzdejte až při nástupu dítěte na tábor. Bez tohoto listu Vaše dítě
nemůžeme vzít
- Věnujte pozornost úplnému vybavení svých dětí podle seznamu, ušetříte jim i nám případné potíže.
- Doporučujeme věci označit značkou, seznam věcí dejte dětem s sebou
- Nedávejte dětem drahé věci (mobil, tablet…)
- Prosíme rodiče, aby i svým dětem dopřáli trochu klidu a nenavštěvovali je a ani jim nevolali. V případě
naléhavé rodičovské potřeby můžete kontaktovat vedoucího tábora.
- Přihlášku předejte osobně, či jako scan mailem na adresu tabory@baptisteolomouc.cz.
Částku za pošlete na účet č.: 377834013 / 2010,
v.s. 105+prvních 6 číslic r. č., do zprávy pro příjemce JMÉNO DÍTĚTE
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s účastí vašeho dítěte,
jehož jste zákonným zástupcem, na dětském táboře v termínu 3.7. - 10.7. 2021 na tábořišti u Stříteže nad
Bečvou, provádíme zpracování osobních údajů vašeho dítěte. Tímto Vás informujeme o rozsahu a způsobu
jejich zpracování a o Vašich právech a žádáme Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které
jsme oprávněni zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu.
Správcem osobních údajů je: Sbor BJB v Olomouci (pořadatel akce, dále jen „Správce “),
IČ: 68148003, sídlo tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc, kontakt: info@baptisteolomouc.cz
+420 603 473 405
Správce zpracovává osobní údaje dětí – účastníků tábora (jméno, adresa, telefon, e-mail, dieta, alergie)
pouze pro potřebu tábora, související s ubytováním, stravováním a pro potřeby získání dotace MOl.
Jména a kontakty na zákonné zástupce správce zpracovává pouze pro potřebu doplnění informací o táboře a
pro případ náhlých zdravotních informací.
Kontaktní údaje (za účelem informování o další nabídce akcí) potvrzené souhlasem, správce zachovává po
dobu 1 roku. Ostatní údaje se správce zavazuje smazat (v případě papírové podoby skartovat) do 2 měsíců
po skončení tábora.
PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný, jako zákonný zástupce účastníka tábora
a) prohlašuji, že jsem byl seznámen s rozsahem a způsobem zpracování osobních údajů a správy,
které v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám,
b) uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, které je správce oprávněn zpracovávat pouze na
základě souhlasu:
Identifikační a kontaktní údaje za účelem informování o další nabídce/službách
a opětovného použití údajů na další akce ANO NE
Fotky, videozáznamy z akce pro prezentační účely
(web, prezentační materiály správce údajů) ANO NE
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: ………………………………datum.nar.:…………………
V ………………………….. dne …………………… Podpis: ……………………………………….

