68. pionýrská skupina Lvíčata | Letní tábor Meziboří 2019

Část A: Závazná přihláška
➔

Letní tábor Meziboří (29. června — 13. července 2019)
Pořadatel: Pionýr z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata
U školské zahrady 430/9, 182 00 Praha 8; IČ: 66001072
Příjmení dítěte: ............................................... Jméno: ..............................................
Datum narození: ...............................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ............................................................................
Poznámky (zvláštní požadavky, změny kontaktních údajů oproti předběžné přihlášce aj.): .................
...............................................................................................................................
Potřebuji vystavit (zakroužkujte): FAKTURU PRO PLATBU* — POTVRZENÍ PO PLATBĚ* — ANI JEDNO
* 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, stejně jako návštěvy rodičů na táboře,
nejsou možné — vyjma závažných případů a po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora.
5. Účastnický poplatek je 3 600 Kč pro členy 68. PS Lvíčata a 4 050 Kč pro nečleny. V případě účasti více
sourozenců se každému poplatek snižuje o 150 Kč.
6. Tato přihláška spolu s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ (část B) se odevzdává pořadateli do
10. 5. 2019. Přihláška nabývá platnosti až uhrazením nevratné zálohy ve výši 1 000 Kč.
7. Doplatek je třeba uhradit do 15. 6. 2019, není-li s pořadatelem tábora dohodnuto jinak.
8. Platby provádějte na účet číslo 2200227815/2010, jako var. symbol uveďte datum narození dítěte ve
formátu „DDMM“ a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.
9. V případě nutného ošetření nebo vyšetření dítěte lékařem souhlasím s přepravou dítěte k lékaři
soukromým osobním vozidlem.
10. Pokud je dítě v ošetřování dalších lékařů či specialistů, byl o této skutečnosti registrující dětský lékař
v okamžiku vystavení „Posudku o zdravotní způsobilosti“ (část B) po všech stránkách informován.
11. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z. s. jako správce prostřednictvím svých pobočných
spolků jako zpracovatelů zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje uvedené
v této přihlášce. 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, z. s.

SOUHLASÍM — NESOUHLASÍM (zakroužkujte) s tím, aby Pionýr, z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata
a Pionýr, z. s. jako správci používali během tábora pořízené videozáznamy a fotografie zachycující
podobu dítěte k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let. Beru na
vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat.
V ....................... dne ......................

Podpis zákonného zástupce: ..............................

