
Jméno a příjmení:

Adresa:

Škola (název školy a ročník):

Rodiče (jméno a příjmení, zaměstnavatel):

Zdravotní pojišťovna, u níž je dítě pojištěno:

Název a adresa zaměstnavatele, u něhož bylo žádáno o příspěvek:

Návštěvy rodičů na táboře v jiné než návštěvní dny (pokud jsou) nejsou ze zdravotních a výchovných důvodů povoleny.

Datum narození:

Dálava, turistický oddílDálava, turistický oddílDálava, turistický oddílDálava, turistický oddíl
45. pionýrská skupina Praha 6, Zikova 706/9, 160 00 Praha 6

dítěte na letní stanový tábor
2.-15.7.2012, Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

Závazná p řihláška

Beru na vědomí, že v případě neúčasti dítěte na táboře bude provozovatel požadovat stornopoplatek, který činní 1 000 Kč po 

odhlášení z tábora po 10.6.2012

Rodiče i dítě souhlasí s pořizováním multimediálních záznamů dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto záznamů a s 

jejich použitím při prezentaci činnosti - např. na webových stránkách oddílu, v kronikách, v tisku apod.

Potvrzuji správnost údajů uvedených v přihlášce a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby sdružení Pionýr správnost 

údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Sdružení Pionýr se sídlem Senovážné nám. 977/24 Praha 1 jako správce 

prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů mé 

osobní údaje uvedené na tomto registračním listu. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje prostřednictvím svých 

zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. 

Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se Statutem sdružení Pionýr a dále v nutném rozsahu pro 

svou činnost. Souhlas uděluji na dobu trvání akce, a dále souhlasím s uložením údajů v archivu sdružení po dobu 5 let. Beru na 

vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.

Souhlasím v případě nutného ošetření nebo vyšetření dítěte lékařem s přepravou dítěte k lékaři soukromým osobním vozidlem.

datum podpis rodičů

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu 

může být potrestáno i vyloučením z tábora (odvoz zajistí rodiče, vyloučení z tábora nezakládá nárok na vrácení účastnického 

poplatku).


