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LT 2016

Závazná přihláška na letní tábor
Název:
Pořadatel:

Termín konání:
Adresa tábora:
Cena tábora:

Letní tábor Nesměň 2016 – „Léto s Buffallo Billem“
Figurka z.s., Svatý Jan nad Malší 16, Svatý Jan nad Malší, 373 23, IČ: 22863338
Kontaktní osoba: Michaela Hájková, Svatý Jan nad Malší 141,
Tel: 737 257 108, e-mail: hajkovapm@gmail.com
21.8 – 27.8.2016 (neděle – sobota)
Táborová základna Nesměň
1 800,- V ceně zahrnutá strava, pitný režim a materiální zajištění tábora)

(více viz. podrobné informace)

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEVZDEJTE DO 30.4.2016 !!!
Jméno a přijmení účastníka :__________________________________________________________________
Datum narození:_______________________ Zdrav. pojištovna: _________________________
Adresa trvalého bydliště: ____________________________________________________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce:_________________________________________________
Telefon:___________________________ Telefon do zaměstnání: __________________________
Kontaktní adresa a telefon v době konání tábora: ________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dítě má tyto zdravotní obtíže a omezení: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dítě pravidelně užívá tyto léky(napište jaké a kdy): ________________________________________
__________________________________________________________________________________

Další důležité informace pro vedoucí: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dítě je (hodící se zakroužkujte) : plavec/částečný plavec/neplavec
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Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě předáno těmto osobám (jméno, číslo o.p.):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Pořadatelé tábora neručí za ztráty a
poškození cenností (drahé kovy, elektronika apod.)
Prohlášení rodičů:
Prohlašují tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů. Jsou mi známy dispozice tábora, uvedl/a jsem veškeré
závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka a případné změny , zjištěné po odevzdání této přihlášky,
neprodleně oznámím provozovateli letního tábora (dále jen LT) a to nejpozději před zahájením tábora. Současně
potvrzuji, že kontaktní adresa a telefonní číslo uvedené v přihlášce je platné po dobu konání tábora a v případě
závažných zdravotních problémů účastníka zajistím jeho odvoz. Zároveň se také zavazuji uhradit veškeré případné
škody na majetku provozovatele LT, případně dalších účastníků tábora, které byly úmyslně způsobeny účastníkem
tábora. Byl jsem seznámen s podrobnými informacemi o LT, které jsou nedílnou součástí každé přihlášky.
Dále souhlasím, že veškerá fotodokumentace ať individuální nebo skupinová, bude použita k propagaci a prezentaci
činnosti sdružení na webových stránkách a v tištěné podobě.
Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, s osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou posléze v zákonem stanovené lhůtě likvidovány.

Dne: ________________________ v _____________________________

Podpis zákonného zástupce:
____________________________
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