Závazná přihláška na letní tábor 43. Pionýrské skupiny Vinohrady

Kolonizace Ameriky
Vrátit vyplněné a podepsané co nejdříve (naskenované na email nebo do klubovny)

Termín:

27. 7. – 10. 8. 2019

Cena:

pro členy PS 3.800 Kč, pro ostatní 4.000 Kč

Místo:

TZ Severka, Buchlovice, spaní ve stanech s podsadou

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________
Datum narození: ___________________________Telefon na zák. zástupce: _____________________
Bydliště: ______________________________________________________________________________
PSČ:

_______________________________________ E-mail: _________________________________

Po odevzdání/zaslání naskenované přihlášky Vám bude sdělen variabilní symbol a info k platbě
List účastníka a Potvrzení o zdravotní způsobilosti odevzdejte až v den nástupu na tábor
Další pokyny a doplňující informace, včetně seznamu věcí Vám přijdou na e-mail včas před táborem
Každý účastník bude potřebovat kostým např. chlapci -rifle, manšestrové kalhoty, flanelovou košili,
šátek, děvčata – sukně s volánem, halenu nebo košili, klobouk
- Kontakt pro zasílání přihlášek a Vaše dotazy na vedoucího tábora
Hana Novotná, tel. 777 607756 a email psvinohrady@seznam.cz
- Úhrady oproti faktuře (příspěvek z FKSP apod.) hlaste předem
Lenka Popelková tel. 603197433 a email jenislava.popelkova@seznam.cz
-

Přihlašuji závazně své dítě na tento letní tábor, souhlasím s podmínkami a platbou za pobyt. V případě zrušení či zkrácení pobytu dítěte uhradím
provozovateli oprávněné náklady. Dle potvrzení o zdravotní způsobilosti je dítě schopno zúčastnit se letního tábora.
Potvrzení a souhlas :
Potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Sdružení Pionýr, se sídlem Senovážné nám.977/24
Praha 1 jako správce, prostřednictvím svých org. jednotek, zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, osobní údaje
uvedené na této přihlášce a Listu účastníka a též os.data, fotografie a videonahrávky, 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, v souladu se Statutem sdružení Pionýr, a to v nutném
rozsahu pro účely letního tábora. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice spolku Pionýr.

V___________________dne:

_______________________
Podpis zákonného zástupce

