Číslo přihlášky: ……………….

Termín:

4. – 24. 7. 2020



Závazná přihláška na LT

turistického oddílu

Sýčfíni

Provozovatel: Pionýr, z.s. - 143. Pionýrská skupina Jana Nerudy

Jméno dítěte: ………………………………………………………………. Rodné číslo: …………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………… PSČ: ………………. Telefon: ……………………….
Chodí do ……… třídy školy …………………………………………………………………………………………………
E-mail adresa rodičů: ……………………………………………………………………………………...………………….
Jméno otce: ………………………………...……………………………………. Mobil: …………………………………..
Jméno matky: ………………………………...……………………………………. Mobil: ………………………………..

bude – nebude

Žádost o příspěvek
podaná u ZV odborové organizace otce – matky, budu –
nebudu proto provozovatele LT žádat o potvrzení pro zaměstnavatele. (Vybrané zaškrtněte!)
Souhlasím, aby případný zůstatek finančních prostředků po vyúčtování nákladů LT byl ponechán na kontě PS pro
další činnost oddílu Sýčfíni. Souhlasím s využíváním dat mého dítěte v seznamech a fotografií pořízených na táboře pro
táborové a oddílové účely.
Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, mobilní telefony, elektronika apod.).

Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu letního tábora a že jsem v této přihlášce uvedl/la veškeré
závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této
přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora na Prohlášení rodičů ( tzv. Bezinfekčnosti), která nesmí být stará déle
než 1 den před zahájením. Současně prohlašuji, že vzhledem k stanovému charakteru tábora je telefonické spojení uvedené
na přihlášce pro dobu konání tábora platné a že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských
přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na
majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které dítě úmyslně způsobí.
Potvrzení a souhlas s podmínkami přihlášení a uložením osobních údajů
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen
Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce uchovával a
zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto registračním listu. Pionýr, z. s.
je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již nepodléhají mému
dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a
dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra.
Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů člena v rámci činnosti, s jejich archivací a s jejich použitím při
prezentaci a propagaci činnosti pionýrské skupiny a Pionýra.

Dne: ……………………………….

Podpis rodičů: ………………………………………………

