
68. pionýrská skupina Lvíčata | Letní tábor Meziboří 2016

Část A: Závazná přihláška
➔ Letní tábor Meziboří (2. - 16. července 2016)

Pořadatel: Pionýr z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata
U školské zahrady 430/9, 182 00  Praha 8; IČ: 66001072

Příjmení dítěte: ............................................... Jméno: ..............................................

Datum narození: ............................................... Zdravotní pojišťovna: .............................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ............................................................................

Poznámky (zvláštní požadavky, změny kontaktních údajů oproti předběžné přihlášce aj.): .................

...............................................................................................................................

Účastnický poplatek uhradím (zakroužkujte): převodem — hotově

Potřebuji vystavit fakturu(zakroužkujte): ano* — ne
* pokud ano, ozveme se Vám ohledně fakturačních údajů

➔ Zákonný zástupce potvrzuje souhlas a obeznámení s následujícím:
1. Všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou správné a aktuální.

2. Každý účastník podléhá táborovému řádu (viz příloha přihlášky) a pokynům vedoucích tábora. Nedo-
držení táborového řádu či pokynů vedoucích může být potrestáno i vyloučením z tábora.

3. V případě předčasného opuštění tábora bez závažného důvodu či vyloučení z tábora zaniká nárok na
vrácení části účastnického poplatku. Přesné podmínky navracení účastnického poplatku a stornopoplatků
závazně upravuje zvláštní směrnice 68. PS Lvíčata (při stornování účasti více než měsíc předem se navra-
cí celý uhrazený poplatek minus nevratná záloha 1000 Kč).

4. Pozdější příjezdy dětí na tábor či předčasné odjezdy z tábora nejsou stejně jako návštěvy rodičů na
táboře možné, vyjma závažných případů a po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora.

5. Účastnický poplatek je 3 750 Kč pro členy 68. PS Lvíčata a 4 200 Kč pro nečleny. V případě účasti více
sourozenců se každému poplatek snižuje o 150 Kč. V případě odevzdání Závazné přihlášky (část A),
Zdravotního záznamu (část B) a úhrady zálohy do 30. 4. 2016 se poplatek snižuje o 50 Kč.

6. Poplatek je třeba uhradit do 15. 6. 2016, způsob platby uveďte v přihlášce. V případě platby na účet
převeďte celou částku  mínus uhrazená záloha na účet číslo 2200227815/2010, jako variabilní symbol
uveďte datum narození dítěte ve formátu „2RRRRMMDD“, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Platbu zálohy proveďte na stejný účet a použijte stejný variabilní symbol.

7. Tuto vyplněnou přihlášku spolu se Zdravotním záznamem (část B) odevzdejte pořadateli co nejdříve,
nejpozději do 30.   4.   2016. Přihláška nabývá platnosti až uhrazením nevratné zálohy ve výši 1 000 Kč.

8.Zákonný zástupce i dítě souhlasí s pořizováním multimediálních záznamů dítěte v rámci táborové
činnosti, s archivací těchto záznamů a s jejich použitím při prezentaci činnosti - např. v kronikách,
na internetu, v tisku apod.

9. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z. s. jako správce prostřednictvím svých pobočných
spolků jako zpracovatelů zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
osobní údaje uvedené v této přihlášce. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do jeho písemného odvolání,
případně do doby jednoho roku po ukončení registrace ve spolku. Údaje poté správce prostřednictvím
zpracovatelů v předepsaných lhůtách zlikviduje.

V ....................... dne ...................... Podpis zákonného zástupce: ..............................


