
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

„Od Velikonoc po Vánoce“  

   příměstský tábor  

Termín konání akce: 24. – 28. července 2023 (vždy 8:00 – 16:00 hodin) 

Místo realizace projektu: Prachatice – KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 

 

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ………………...……………………………………………………………………………….. 

Rodné číslo:  …………...………………………………………………………………………...………….. 

Adresa bydliště: ……..……………………………………………….............................................. 

..................................................................................................PSČ: ................................ 

Zdravotní pojišťovna: …………………………………………..………………………………………………………. 

 

Jméno matky: …………………….…………………..........    Jméno otce: …………………...…………………………........... 

Zaměstnání: ………………………………….………………..  Zaměstnání: …………………..….…..……..…………………….. 

Tel. do zam.:………………………....……..……….……….. Tel. do zam.:…………………………....…….…...……….………..  

Telefon domů / mobil: …….…………..…………………. Telefon domů / mobil: …….……………………….……………. 

E- mail: ............................................................... E- mail: ...................................................................... 

 

Upozornění (rodičů) na vlastnosti a zvláštnosti přihlášeného dítěte (zdravotní problémy a omezení, 

užívané léky, alergie, strava apod.): 

………..……..……………………………………………………………..……..…………………………..……..…………………………

…………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………… 

Plavec:   ANO                  NE 



 

 
Důležité informace: 
Odevzdáním vyplněné přihlášky dochází pouze k rezervaci místa pro vaše dítě, závazné přihlášení 
bude potvrzeno až po připsání platby ve výši 1.600,- Kč na náš bankovní účet.  
 
Pokyny k platbě:  
číslo účtu: 5715748349/0800 
Variabilní symbol: 012023 
Do předmětu prosíme uvést jméno vašeho dítěte 
 
Stornopoplatky: 
V případě, že bude z vaší strany přihláška stornována, bude účtován stornopoplatek. Výše storna je 
následující: více jak 14 předem před začátkem tábora – 500,-- Kč, méně jak 14 dní před konáním 
tábora a v době jeho konání – plná výše platby. 
 

Souhlas se zpracováním 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, dále jen „GDPR“ dle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Souhlasím s tím, aby KreBul, 

o. p. s. zpracovával a uchovával osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity 

výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního příměstského tábora, za účelem 

poskytnutí relevantních služeb, pořádaného organizátorem. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit 

námi pořádaného letního příměstského tábora. Dále souhlasím s tím, aby KreBul, o. p. s.  uchovával a využíval údaje mého 

dítěte v délce nezbytně nutné, minimálně však po dobu dvou let – archivace údajů. Následně budou smazány a 

skartovány. Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány jen a pouze v nezbytně nutných 

případech. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR, je dobrovolný a 

jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na adresu KreBul, o. p. s. (adresa 

uvedena v přihlášce). Odvolání souhlasu v průběhu konání tábora již možné není. Dále také souhlasím s použitím fotografií 

a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit KreBul, o. p. s. 

 

Podpis zákonného zástupce/zákonných zástupců: 

 

………………………………………….…………………….                  ………………………………………….……………………. 

 

V ..........................................................                        Datum: ....................................... 


