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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA dítěte na letní tábor oddílu Lvíčata
v Nebeské Rybné 7.7. - 28.7. 2018
Druh tábora: stanový
Jméno a příjmení dítěte: .....................................................................................................
Datum narození:...........................................................
Bydliště: ......................................................................................................................................
PSČ: ...................... Chodí do: ....... třídy, školy: .......................................................................
Mobil matka: ......................... Mobil otec: .......................... E-mail: …....................................
Jméno a příjmení matky: ..........................................................................................................
Jméno a příjmení otce: ..............................................................................................................
Žádost o příspěvek bude podána u (jméno a adresa zaměstnavatele):
......................................................................................................................................................
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven/a na vyzvání zodpovědné osoby Sdružení turistických a
tábornických oddílů (dále jen STTO) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby STTO se
sídlem Vzdušná 16, Praha 4 zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mé
osobní údaje, uvedené na tomto registračním listě STTO. Může je používat ke své činnosti v souladu se
Stanovami STTO a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, příp. do
odvolání tohoto souhlasu.
V případě, že dojde v provozu tábora k úspoře v rozpočtu nebo se dítě neúčastní celého tábora, nebudu
požadovat vrácení alikvotní částky. Souhlasím s tím, aby ušetřená částka připadající na mé dítě, byla ponechána
jako dar ve prospěch další činnosti provozovatele na jeho účtu.
Pokud přihlášené dítě bez mimořádně závažných (především zdravotních) důvodů na tábor nenastoupí a nebude
odhlášeno nejméně 30 dní před začátkem tábora, uhradím odpovídající náklady na přípravu tábora, dopravu a
materiál.
V případě, že by došlo k inflačnímu vývoji, který by způsobil překročení rozpočtu, zavazuji se uhradit alikvotní
částku připadající na mé dítě.

Upozorňuji na stravovací zvláštnosti (např. dítě nejí maso, některé druhy ovoce, zeleniny apod.):

........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Svým podpisem zároveň stvrzuji, že dítě smí být na této akci fotografováno. Pořízené
fotografie mohou být použity k propagaci Sdružení turistických a tábornických oddílů a
mohou být umístěné na internetu včetně sociálních sítí.
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