PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Název:
Termín:
Cena:
Provozovatel tábora: Přírodovědné muzeum Semenec, o.p.s., Semenec 846,

Týn nad Vltavou, 375 01, www.muzeumsemenec.cz, semenec.ops@gmail.com

Bankovní spojení: 263506556 / 0300 (do zprávy uvádějte, prosím, jméno dítěte
a označení tábora)

Dítě budou vyzvedávat rodiče, případně jiná, níže uvedená osoba. V případě
vyzvednutí dítěte jinými osobami, než jsou níže uvedené, bude mít dítě lísteček se svolením rodičů a oznámí tuto skutečnost ráno při nástupu na tábor.
Dítě bude vyzvedávat:

Souhlasím - nesouhlasím (škrtněte, co neplatí) s prezentací fotografií pořízených během programu v příměstském táboře. Fotografie mohou být vyvěšeny
na webových stránkách pořádající organizace, příp. na nástěnkách.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Šímová, tel.: 604 626 894
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa, PSČ:
Jméno a příjmení matky:
Mobilní telefon:
E-mail:
Jméno a příjmení otce:
Mobilní telefon:
E-mail:
Zdravotní stav dítěte:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto
formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a,
všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů:
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené
v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely organizace a realizace
projektu příměstského tábora. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity pro
statistické účely, a to pro vnitřní potřebu pořádající organizace (správce).
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Celkovou cenu je nutné zaplatit před nástupem dítěte na tábor.
Datum:
Podpis rodičů:

Psychický stav dítěte, zvláštnosti, charakteristika, speciální potřeby:

POTVRZUJI, ŽE MÉ DÍTĚ NEMÁ ŽÁDNÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ a nemusí pravidelně užívat žádné léky, pokud ano, uveďte jaké a kdy:
Případné změny zdravotního stavu nahlásím okamžitě vedoucímu tábora.

www.muzeumsemenec.cz

