
          Marcela Kurucová  tel.: 723 015 431 

                            Z á v a z n á    p ř i h l á š k a  na letní soustředění        
    „LAPKOVÉ a DRAK“ 
 

  TERMÍN:  31.7.-7.8.2021 
                                    MÍSTO:        Rekreační středisko Nesměř 
                       ADRESA pro dopisy: RS Nesměř 
       DNS Dunajek + jméno vašeho dítěte 

594 01  Velké Meziříčí 
 

      CENA:  člen souboru   1900,- K č, nečlen  2500,- Kč 
                      (v případě příspěvku vašeho zam ěstnavatele Vám vystavíme fakturu, 
            také se informujte o finančním příspěvku u zdravotní pojišťovny dítěte) 

 

Platba:  Nejpozději do          30.5.2021, hotov ě u M.Kurucové  nebo  převodem na účet číslo :  
            214395255/0300  
Variabilní symbol:  datum narození dítěte     př:. dat. nar. 4.1.2012, napište: 04012012 nebo jméno v poznámce / 
V případě, že se zákonný zástupce dítěte rozhodne z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte  
na táboře, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky. V případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte  
a tato skutečnost byla vedení  tábora řádně doložena (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši 75 % úhrady za účast dítěte na tomto táboře. 
 

V ceně zahrnuto:  
- stravování: jídlo 5x denně, pitný režim po celý den,  
- ubytování: 4-lůžkové chaty, základní vybavení, lůžkoviny, 
- bohatý program, odměny. 
 
V ceně není:  DOPRAVA do/z tábora! GPS Loc: 49°18'32.6"N, 16°1'52.583"E 
 
Náplň:    - hry a soutěže, turistika, sport, tábornické dovednosti, aktivity,  
                     zážitky, noví kamarádi a nezapomenutelné dobrodružství !!! 
                  - celotáborová motivační hra  –  letošní téma:  LAPKOVÉ A DRAK 
 
Informace + zdravotní formuláře + soupis věcí, které dát dítěti s sebou  
a další upřesňující informace  dodáme po zaplacení plné ceny. 
 
Při nástupu  bude dítě potřebovat 3 PODKLADY (formulá ře): 
       1/ Prohlášení o bezinfek čnosti podepsanou rodiči.- dostanete od nás, 
                2/ Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře (dostanete od nás, potvrdí pediatr),  
    3/ zdravotní karti čku pojiš ťovny  (fotokopii si prosím zařiďte k předání),              
 

  V případě dotazů neváhejte volejte tel. 723015431 , marcela.benova@centrum.cz nebo přes FCB. 
Prosíme hojně kopírujte, vyvěšujte a šiřte Vašim známým, o kterých si myslíte, že by jejich děti měly dobrodružný tábor rozhodně zažít 
 

� --------------------------- odstřihni ---------�------------ vrchní díl uschovat, spodní odevzdat ---� 
                       Rezervační číslo: …….……… 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  na tábor v termínu    31.7.-7.8.2021  „Lapkové a drak“   
Prosíme po vyplnění a obratem poslat/odevzdat   nazpět pro rezervaci místa. Počet míst je omezen!  
             
Příjmení a jméno dít ěte:  ………………………………………..…. Datum narození: ……………..…… 
 
Adresa: ……………………………………………………...Telefony  rodičů:   matka………….………..... 
            otec……………………….. 
Třída:    …………Věk dítěte: …………Zdravotní pojišťovna dítěte: …………........................................ 
           
Člen DNS Dunajek:    ANO*  NE* /zakroužkuj/     email na rodiče: …………….…………………………. 

Souhlasíme se smluvními podmínkami stanovenými organizátory a plnou cenu tábora uhradíme do 30.5.2021 . 
Udělujeme také souhlas (uvedený níže, o ochraně osobních údajů-GDPR), který jsme si řádně přečetli a provozovateli tábora tak udělujeme  
souhlas se zpracováním uvedených údajů a také   SOUHLASÍME S TÍM, ŽE FOTOGRAFIE A VIDEA  Z TÁBORA MOHOU BÝT ZVEŘEJNĚNY. 
 

Podpis/-y    rodi čů:  ………………………….…         …………………….……… …… 
(zákonných zástupců)                   podpis  + datum (matka)    podpis  + datum (otec) 
 
Jedu s vámi poprvé a tento tábor mi doporučil …………………..………., proto získáme oba na táboře odměnu ☺ 



 
 
Tuto stranu si prosím pročtěte a uschovejte pro vlastní využití, neodevzdávejte s přihláškou. Děkujeme 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
(podepsaný na závazné přihlášce)   

není součástí přihlášky, ale je nutné tyto informace brát na zřetel 
 

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně a stvrzuje svým podpisem 
organizátorovi, tj. Dětskému národopisnému souboru Dunajek, z.s. (dále též 
„organizátor“) k udělení souhlasu 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 též „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.  
Svým podpisem udělujete organizátorovi, jakožto správci osobních údajů, svůj 
souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v závazné přihlášce.  
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou 
archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi 
pořádaného dětského tábora - letního soustředění a dalších akcí a aktivit, 
provozovaných organizátory.  
Jedná se o údaje, které jsou pro organizátora v případě pořádaných akcí 
nezbytné, neboť mohou být dále vyžadovány oprávněnými institucemi (KHS, 
zdravotní zařízení, atd.), kterým je organizátor povinen je poskytnout. Tyto osobní 
údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu  
a organizaci zajištění akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných 
organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám bude moci zasílat relevantní informace 
(spuštění elektronických přihlášek apod.)  
Dále smí být využity tyto údaje k vypracování statistik. Na žádost budou údaje  
z databáze vyřazeny. Stejně tak podpisem souhlasíte s použitím fotografií a videí 
z akcí organizátora, jako součást propagačních materiálů a aktivit DNS Dunajek, 
z.s. Podpisem zmocňujete provozovatele ke zpracování osobních údajů ve výše 
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. 
 
 
Opatření v souvislosti s COVID-19 
 
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice (KHS) jsme již v loňském roce 
vypracovali systém opatření k minimalizaci rizika šíření koronaviru (COVID-19)  
na našem táboře. Pro rok 2021 plánujeme opatření dodržovat i nadále a personál  
před nástupem na tábor opět důkladně proškolit. Opatření jsou obsáhlá, stručný 
souhrn vám přineseme nejpozději 10 dní před nástupem na tábor, popř. sledujte 
danou situaci. 
 


