LETNÍ TÁBOR "BOKOUŠ", termín: 29. 7. – 10. 8. 2018,

cena: 3 900,-Kč

Jméno a příjmení účastníka:

Datum nar:

Zdravotní pojišťovna:

Adresa trvalého bydliště:

Jméno a příjmení otce:

telefon:

Jméno a příjmení matky:

telefon:

Kontaktní e-mail:

Dítě má tyto zdrav. problémy:

Dítě bere pravidelně tyto léky:
(uveďte jaké a kdy)

Další závažné informace pro
provozovatele tábora:

Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení a čís. OP)

Dítě je:

plavec

částečný plavec

neplavec

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Bokouš, Smetanova 809, 541 01 Trutnov

Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné
osoby Pionýrské skupiny Bokouš správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím,
aby Pionýrská skupina Bokouš se sídlem Smetanova 809, 541 01 Trutnov, jako správce zpracoval
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje,
prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel (é), již
nepodléhají mému dalšímu souhlasu.
Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce
pro dobu konání tábora, platné a že v případě závažných zdravotních problémů účastníka nebo
jeho vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hodin.
Zároveň uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií, filmů a jiných datových záznamů
z akcí tábora a jejich veřejnou prezentací.
Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. V případě závažného
porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen
bez nároku vrácení uhrazené částky. Upozorňujeme zejména na zákaz používání mobilních
telefonů. Mediální přehrávače (tablety, notebooky apod.) se mohou používat pouze v době
osobního volna. Dále upozorňujeme na nevhodnost návštěv v průběhu tábora a zásobení dětí
potravinami zejména sladkostmi a nápoji.
Pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí jsou možné pouze po dohodě s hlavním vedoucím tábora.
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a
zničení cenností (drahé kovy, mobilní telefony, elektronika apod. )
Přihláška na tábor je závazná až při jejím doručení na adresu: Středisko volného času, R. Frimla
816, Trutnov 541 01. Faktury pro zaměstnavatele vystavujeme na základě objednávky, vždy na
plnou cenu tábora.
Celou částku za tábor je nutno zaplatit do 31.5. 2017 na bankovní účet 1300306399/0800, nebo v
kanceláři Střediska volného času, R. Frimla 816, Trutnov.
Variabilním symbol = datum narození dítěte ve tvaru yyyymmdd (příklad: 19881120)
V případě nedodržení termínu pro zaplacení tábora nebude s účastí dítěte počítáno.
Při odhlášení dítěte před zahájením tábora činí storno poplatek 1000 Kč. Při předčasném ukončení
tábora se vrací část nákladů a to ve výši 125 Kč za každý den absence.
Posudek dětského lékaře, prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas zákonných zástupců s
ošetřením a nutným vyšetřením odevzdejte při nástupu na tábor.

Dne:
Podpis rodičů
(příp. zákon. zástupce)

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Bokouš, Smetanova 809, 541 01 Trutnov

