Závazná přihláška na jarní tábor

Pořadatel:
Pionýr, z.s. - 49. pionýrská skupina Kočovníci
Nad Panenskou 5, Praha 6
http://www.kocovnici.cz, tel.: 777 937 167

Závazně přihlašuji své dítě na jarní tábor v Josefově Dole (Jizerské hory) v termínu od 10.2. do 17.2.2018.
Účastnický poplatek činí 3 200,- Kč, pro členy oddílu se zaplacenými příspěvky 2 900 Kč.
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště
Jména rodičů / zákonných zástupců
Telefonní spojení na rodiče v době konání tábora
E-mail
Jméno osoby oprávněné k převzetí dítěte při předčasném odjezdu z tábora, její vztah k dítěti:

Jak snáší dítě cestování doprav. prostředky?
Lyžař

Pokročilý

Umí jezdit na

Sjezdovkách

Začátečník
Běžkách

Nelyžuje
Snowboardu

Jiná upozornění pro vedoucí (zdravotní stav, povaha, výchovné problémy, stravovací omezení, atp.)

Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby spolek Pionýr se sídlem
Senovážné nám. 977/24 Praha 1 jako správce prostřednictvím své organizační jednotky zpracovával v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výše uvedené údaje. Správce je oprávněn zpracovávat osobní
údaje prostřednictvím zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že zpracovatelé jsou registrovaní členové spolku Pionýr,
a že již nepodléhají dalšímu souhlasu. Správce může používat tyto osobní údaje ke své činnosti v souladu
se Stanovami Pionýra a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji do odvolání. Beru na vědomí, že svůj
souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce tyto údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší
interní směrnice spolku Pionýr.
Zároveň uděluji souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a souhlasím
s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách oddílu a s jejich použitím k propagačním účelům oddílu
a spolku Pionýr, z.s.

V

dne
podpis zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí, další potřebné dokumenty (potvrzení od lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti) a aktuální
informace najdete na našich internetových stránkách www.kocovnici.cz.

