PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V MUZEU KARLA ZEMANA
1. Turnus: 8. 7. – 12. 7. 2019
Muzeum Karla Zemana, Saská 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 724 341 091, Email: info@muzeumkarlazemana.cz
www.muzeumkarlazemana.cz

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………
Věk dítěte: …………

Rodné číslo: …………………………..

Zdravotní pojišťovna: ………………….

Adresa bydliště: …..........................................................................................................................................................
Jméno zákonného zástupce: …..................................................................................................................................
E-mail zákonného zástupce: ……………………………………………………………..…………………………………….
Telefon zákonného zástupce: …................................................................................................................................
Důležité informace:
(Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je třeba
dohlédnout, zdravotní problémy – alergie, léky.)
….............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Dítě smí samo na konci dne odejít ANO x NE (nehodící se škrtněte).
Zákonný zástupce bere na vědomí, že je odpovědný za cestu dítěte na místo konání tábora i zpět.
Jména osob, kromě zákonného zástupce, které budou dítě vyzvedávat:
….............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Zákonný zástupce tímto přihlašuje výše uvedené dítě na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MUZEU KARLA
ZEMANA (dále jen tábor). Zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je zdravotně způsobilé tábor
navštěvovat. Bere plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, které by mohly vzniknout
zamlčením informací. V případě změny údajů je nezbytné tuto skutečnost nahlásit MKZ.
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INSTRUKCE
Místo na táboře je rezervováno obdržením podepsané, úplně vyplněné přihlášky a zaplacením
plné ceny tábora nebo alespoň zálohové platby ve výši 2 000 Kč, plná cena tábora musí být
uhrazena nejpozději 14 dní před začátkem tábora. Svým podpisem potvrzuji platnost výše
uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek a
instrukce pro přihlášení 2018, spolu s konkrétními pokyny pro účast na dětském táboře. Pořadatel
si vyhrazuje právo tábor zrušit, pokud se přihlásí na konkrétní turnus méně než 7 dětí anebo v
případě zásahu vyšší moci. V takovém případě bude účastníkovi nabídnuto místo v jiném turnusu,
nebo vráceny finanční prostředky v plné výši.
CENA TÁBORA: 4 200 Kč
PLATBA
Platbu zašlete na účet 7779977799/2010
variabilní symbol pro platbu = prvních šest čísel rodného čísla dítěte, do poznámky platby uveďte
příjmení dítěte
MKZ si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte na táboře, a to z důvodu:
a) neuhrazení poplatku / doplatku za tábor
b) hrubého porušení pravidel tábora
c) žádosti zákonného zástupce
Při zrušení účasti ze strany účastníka je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen uhradit
stornovací poplatky: do 30 dní před začátkem 30 % z ceny tábora, do 15 dní před začátkem 50 %
z ceny tábora a později nebo v případě nenastoupení na akci 100 % z ceny tábora.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým
podpisem udělujete provozovateli příměstského tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj
souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou
zpracovávány maximálně po dobu pěti let, následně budou archivovány. Na základě tohoto
souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného letního příměstského tábora. Jedná
se o údaje, které jsou pro nás při organizaci příměstského tábora nezbytné, v případě nutnosti je
po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (Hygienická stanice hl. města Prahy, zdravotní
zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro
nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového programu, za účelem
poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme
moci zasílat důležité informace, týkající se našeho příměstského tábora. Údaje smí být využity k
vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s
použitím fotografií a videí z příměstského tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit
Muzea Karla Zemana.
„Zmocňuji tímto provozovatele letního příměstského tábora Muzeum Karla Zemana, z.ú.
ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

Datum: ......................................

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