
 

Závazná přihláška na příměstský tábor LAMÍ PŘÍMĚŠŤÁK 2018 

Místo konání tábora: Lamacentrum Hády 
Termín: 6. - 10. 8. 2018 

 
 
Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Adresa trvalého bydliště: 

Telefonnní kontakt na dítě: 

Jméno a příjmení matky nebo otce (zákonný zástupce): 

Telefonní kontakt: 

Kontaktní email na zákonné zástupce: 

Zdravotní stav dítěte: 

Dítě užívá tyto léky:                                     

Je nutné je podat dítěti během tábora: 

Alergie: 

Upozornění na další zdravotní či jiná omezení (chronická onemocnění, ADHD, autismus, fobie, 
tělesná omezení, návyky atd.): 
 
 
     
Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
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. 
Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a 
aktivit pořádající organizace. 
 
„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády) ke zpracování 
osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“ 
 
 
 
..................................................    ................................................................ 
Datum           Jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce 



Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem 
 
Platební podmínky: 
Cenu tábora je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení této přihlášky, nejpozději však do 15. 6. 2018. 
Platbu zašlete na účet 27 - 7188790287/0100,  variabilní symbol 0818,  
do zprávy pro příjemce uveďte "PT" + JMÉNO DÍTĚTE! 
Přihláška se považuje za závaznou po obdržení platby na účet. 
Cena: 3500,- Kč zahrnuje program, lektorské zajištění, teplý oběd (polévka + hlavní chod), pitný 
režim, materiál, odměny, pojištění, vstupenky, jízdné. 
 
Při zrušení tábora ze strany organizátora z vážných provozních důvodů bude částka vrácena na účet 
zákonného zástupce do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení.  
Při zrušení účasti již přihlášeného dítěte:  

� v době delší než 14 dnů před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 20%. 
� v době kratší než 14 dnů před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 30%. 
� v době kratší než 7 dnů před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 50%. 
� v době kratší než 3 dny před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 100%. 

Při zrušení účasti dítěte ze strany zákonných zástupců z vážných zdravotních důvodů bude po 
doložení lékařské zprávy vrácena celá částka na účet zákonného zástupce do 5 pracovních dnů. 
 
Organizace tábora: 
Předání dětí před i po táboře probíhá v Lamacentru Hády. 
Začátek tábora je v 8:15 - 8.30 hodin v Lamacentru Hády, Hády 5, Brno - Maloměřice. První den 
tábora předejte pořadateli "Prohlášení zákonného zástupce" (na konci tohoto dokumentu) a kopii 
kartičky zdravotní pojišťovny. Pedagogové pořadatele přejímají odpovědnost za dítě v okamžiku 
předání dítěte zákonným zástupcem. 
Celodenní program bude probíhat v Lamacentru Hády a přilehlém okolí. Výlety budou plánovány 
operativně s ohledem na počasí, poté se vracíme zpět do Lamacentra. 
Předání dětí po programu je v 16:15 - 16:30 hodin v Lamacentru Hády.  Pedagogové pořadatele 
zodpovídají za dítě do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci.  
Změna programu vyhrazena! 
Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní 
telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se 
nedoporučuje.  
 
S sebou: 
Vhodné terénní oblečení i obutí s ohledem na aktuální počasí (děti se mohou ušpinit) 
Pevnou obuv 
Pokrývku hlavy proti slunci 
Svačinu - dopolední, odpolední 
Láhev na pití 
Pláštěnku 
Jednu vrstvu oblečení navíc - svetřík, mikinu., případně i náhradní obuv 
 
Prohlašuji, že příchod a odchod z tábora proběhne tímto způsobem (zaškrtněte): 

� Přivedu/odvedu dítě osobně. 
� Pověřuji třetí osobu k předání / převzetí dítěte:  
� Dítě může přicházet a odcházet po programu domů samostatně. 

 
Souhlasím s focením dítěte při aktivitách tábora pro účely sdílení s rodiči a případné propagace 
pořadatele.           ANO   -    NE 



 
Jsem si vědom toho, že dítě bude v průběhu tábora v přímém kontaktu s živými zvířaty.  Výslovně 
tak beru na vědomí  všechna možná rizika vzniku úrazů způsobených  zvířaty.      ANO   -    NE 
 
Se všemi podmínkami uvedenými v tomto dokumentu jsem se řádně seznámil(a) a beru je na 
vědomí.                ANO    -    NE   
 
 
 
Souhlas stvrzuji svým podpisem: 
 
 
 
..........................................................                                       ................................................................. 
    Jméno a podpis zák. zástupce          Jméno a podpis zák. zástupce 
 
 
 
V Brně, dne:  ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------odstřihněte a odevzdejte spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny--------------------------- 
 

Prohlášení zákonného zástupce 

Prohlašuji, že dítě .......................................................................... narozené ..................................., 
bytem ..............................................................................,  nejeví známky akutního onemocnění a ve 
14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé, 
a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 
odst.1 zákona č. 200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 
 
 
V Brně dne .......................*                              ..................................................................................... 
                                                                               Jméno a podpis zákonného zástupce 
 
 
 
 
* toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před nástupem na tábor 


