Závazná přihláška na letní tábor v KRČKOVICÍCH
(Odevzdejte/ zašlete vyplněné a podepsané na Obecní úřad v Benešově u Semil, čp.125, 512 06,
obec@benesovusemil.cz. tel.č.481 622 793)

Provozovatel tábora: TJ Benešov u Semil, 512 06
Termín: 5.7. - 16.7. 2022
Platba za pobyt: člen TJ Benešov u Semil: 2700 Kč
nečlen: 3300 Kč


Platbu proveďte převodem na účet TJ Benešov u Semil 2112803536/2700. Jako
variabilní symbol uveďte šest čísel před lomítkem rodného čísla vašeho dítěte a do
poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte. Platba je také možná v hotovosti na
OÚ Benešov.
Platby provádějte v průběhu května (do konce), kdy už bude dle epidemiologické situace
jasné, zda se tábor skutečně koná.
Jméno a příjmení účastníka:………………………………………………………………………………
Datum narození:………………………………………………………………………………...................
Bydliště:…………………………………………………………………………………………..................
Jméno, příjmení, telefon, mailová adresa zákonného zástupce:……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Důležité informace o účastníkovi (např.plavec/neplavec): *…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Informace o zdravotním stavu (dietní či jiná omezení, chronická onemocnění, alergie, užívání
léků apod.)**……………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….

Pro platbu za výše jmenované dítě budu potřebovat fakturu pro zaměstnavatele ANO
( v případě příspěvku od zaměstnavatele)

NE*

Fakturu adresovat:
.............................................................................................................................................................
IČ ….........................................

Fakturu zaslat: zaměstnavateli (apod.) - domů *

Potvrzení a souhlas :
Potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby TJ
Benešov u Semil, 512 06 jako správce zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů osobní údaje uvedené na této přihlášce tj. os. data a dále fotografie,
videonahrávky, zvukové záznamy získané a pořízené v průběhu tábora. Správce je oprávněn
zpracovávat tyto osobní údaje prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto
určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat
tyto osobní údaje ke své činnosti, a to v nutném rozsahu pro účely letního tábora, marketingu,
prezentace na webu. Osobní údaje jsou zpracovány korektně a zákonným způsobem a jsou
likvidovány po uplynutí důvodu.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora, a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace
týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání této
přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora..
Přihlašuji závazně své dítě na tento letní tábor, souhlasím s podmínkami a platbou za pobyt.
Dle záznamů ve zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se letního tábora.

V……………………………………..
Dne…………………………………..
…………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

Podrobné informace k organizaci tábora sledujte na www.benesovusemil.cz ( do
vyhledávače zadejte - tabor krčkovice), nebo na tel. čísle 605 170 212 ( Jarda
Novák). Pokyny k účasti a další požadované dokumenty budou v tištěné podobě
dostupné také na OÚ Benešov u Semil.

Další doplňující informace k dítěti ( např. zdravotnímu stavu, atd):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
* Nehodící se škrtněte

** V případě nedostatku místa pokračujte na druhé straně přihlášky

