SEDMIČKA Planá nad Lužnicí z.s.
Karštejn, IČ: 02488833

Potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte na Letní tábor Karštejn
Náš tábor provozuje dva běhy:
1.běh

2.běh

termín:
hlavní vedoucí:

01. 07. – 14. 7. 2018
Vendula Semrádová

14. 7. – 27. 7. 2018
Jaroslav Slepička

kontaktní adresa:

Vendula Semrádová
nám. Přátelství 2802
390 05 Tábor
tel.: 775 930 898
Karstejn@post.cz

Vít Vavřinec
Želeč 24
391 74 Želeč
tel.: 733 326 652
info@karstejn.org

telefon:
email:

Žádáme Vás o zaslání přihlášek na adresu podle vybraného termínu tábora. Přihlášku můžete zaslat poštou
či oskenovanou emailem (preferujeme zasílání kopií emailem, originály přihlášky a posudku vyžadujeme až
při předání dětí před odjezdem na tábor). Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí, až do naplnění kapacity
tábora.
Podrobné informace ohledně všech dokumentů, včetně „Žádosti o příspěvek na dětský tábor“ (pro
zaměstnavatele), Vám budou zaslány po obdržení přihlášky, nejpozději do 30. dubna 2018.
Součástí přihlášky je „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“. Bez tohoto
posudku potvrzeného praktickým lékařem Vašeho dítěte není možné Vaši přihlášku zaregistrovat!
Současně Vás žádáme o kopii „kartičky zdravotní pojišťovny“ Vašeho dítěte (možno okopírovat na zadní
stranu posudku).
Platbu prosím, proveďte do 31. května 2018 a to na účet 107 - 6804740247 / 0100:
1. bankovním převodem
2. hotově na přepážce v Komerční bance
V případě, že zaměstnavatel požaduje vystavení faktury za letní tábor, spojte se s námi telefonicky, či emailem (upřesnění fakturačních údajů), dle příslušného běhu LT. Telefonní čísla jsou uvedena u kontaktních
adres.
Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol – datum narození Vašeho dítěte ve formátu ddmmrrrr
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a běh, na který jede (pomůže při identifikaci
plateb).

Za vedení tábora:

Vendula Semrádová

Jaroslav Slepička

SEDMIČKA Planá nad Lužnicí z.s.
Karštejn, IČ: 02488833

PŘIHLÁŠKA
NA LETNÍ TÁBOR „KARŠTEJN 2018“
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa bydliště: ___________________________________________________
PSČ: _________________
Jméno a příjmení matky:
Telefon:

Email:

___

Jméno a příjmení otce: ___________________________________________________
Telefon:

Email:

Přihlašuji své dítě na letní tábor Karštejn, který pořádá SEDMIČKA Planá nad Lužnicí z.s. Karštejn, IČO:
02488833 v termínu:
1. běh
1. 7. – 14. 7. 2018*
2. běh
14. 7. – 27. 7. 2018*
nehodící se škrtněte
Cena jednoho běhu činí

Kč 3.500,- pro jedno dítě

Jako variabilní symbol při Vaší platbě prosím uveďte datum narození Vašeho dítěte ve formátu ddmmrrrr a
do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a běh, na který jede (pomůže při identifikaci plateb).
Vyplněním této přihlášky souhlasím s tím, aby mé dítě bylo fotografováno během letního tábora Karštejn
a fotky byly zveřejněny na propagačních materiálech a webových stránkách LT Karštejn.
V

dne

podpis rodičů ________________________________

➢ Zaslat „Žádost o příspěvek na dětský tábor“:
➢ Chci vystavit fakturu pro zaměstnavatele:

ano / ne*
ano / ne*

nehodící se škrtněte
nehodící se škrtněte

Smluvní podmínky: Cena tábora uvedená v přihlášce je smluvní dle zákona č. 526/90 Sb. Bezplatné storno přihlášky je možno 7 dní
před zahájením tábora. Po tomto termínu činí storno poplatek 30 % ceny poukazu.
Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby zapsaného spolku Sedmička správnost údajů doložit. Dávám tímto
výslovně souhlas s tím, aby zapsaný spolek Sedmička se sídlem Planá nad Lužnicí, Strkovská 98, 391 11 jako správce, prostřednictvím svých organizačních jednotek
zpracovávalo, v souladu se zákonem. č. 101/2002 Sb. O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje uvedené na této přihlášce. 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 stanovami zapsaného spolku Sedmička a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas
uděluji na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby jednoho roku po ukončení mé registrace u zapsaného spolku Sedmička. Beru na vědomí,
že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.

