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PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
„Putování za myslivostí a loveckou hudbou“ 23. 7. 2022 – 5. 8. 2022, obec Malá Bystřice 

1. OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE 

Jméno a příjmení  

Datum narození  Rodné číslo  

Ulice a číslo domu  

Obec  PSČ  

Mám zájem o výuku hry na lesnici (borlici) ANO / NE 

2. OSOBNÍ ÚDAJE VYSÍLAJÍCÍHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení   

Datum narození  

Adresa bydliště  

Mobilní telefon  

Emailová adresa  
 

Další zákonný zástupce 
+ kontaktní údaje 

 

 

Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je třeba vyplnit a spolu s přihláškou 
odevzdat formulář o převzetí dítěte jinou osobou, který je k dispozici na www.deti-priroda.cz. 

3. ZDRAVOTNÍ STAV 

Dítě je (plavec X neplavec)  Pojišťovna  Vel. trička  

Dieta  

Zdravotní stav  
 

Alergie  
 
 

Léky (dávkování)  
 
 

Cena za účast dítěte na táboře je 6.500,- Kč za dítě, v případě dvou pokrevních sourozenců je cena za 
druhého 6.000,- Kč. (i.) První část ceny ve výši 2.000,- Kč se zavazuji uhradit nejpozději do 30. 4. 2022, 
(ii.) druhou část ceny ve výši 2.000,- Kč se zavazuji uhradit nejpozději do 31. 5. 2022 a (iii.) třetí část 
ceny ve výši 2.500,- Kč (v případě druhého pokrevního sourozence 2.000,- Kč) se zavazuji uhradit 
nejpozději do 30. 6. 2022 na bankovní účet č. 2801089139/2010 pod variabilním symbolem – rodným 
číslem dítěte (bez lomítka). 

Obsah této smlouvy tvoří i obchodní podmínky dostupné zde: http://www.deti-priroda.cz/op22.pdf. 
Připojeným podpisem zákonný zástupce prohlašuje, že jsou mu tyto obchodní podmínky známy a že 
jim bez výhrad rozumí. 

V ……………………………..………. Dne…………………. Podpis (zákonný zástupce)……………………………………… 
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Souhlas s pobytem dítěte na táboře 

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu. V případě nedodržení může být účastník vyloučen 
z letního tábora na vlastní náklady. Pořadatel tábora neodpovídá za ztráty a zničení cenností (drahé 
kovy, elektronika, peníze apod.). Souhlasím s pobytem dítěte na táboře v termínu 23. 7. – 5. 8. 2022 
v Malé Bystřici pořádaný spolkem Děti a příroda z.s., IČO: 05442010, se sídlem Dolní Újezd 126, PSČ: 
751 23 coby druhou smluvní stranou, na důkaz čeho níže připojuji svůj vlastnoruční podpis. 

 
Souhlas s ošetřením 
Zákonný zástupce dítěte uděluje souhlas s běžným ošetřením dítěte poskytnutým zdravotníkem na 
letním táboře. V případě ošetření nad rámec běžného ošetření se vyžaduje uvědomění zákonného 
zástupce. Zákonný zástupce dále spolek zmocňuje k udělení souhlasu s ošetřením dítěte 
poskytovatelem zdravotních služeb a k vyzvednutí dítěte od poskytovatele zdravotních služeb. 

Souhlas s výše uvedeným tímto stvrzuji svým podpisem: 

 __________________________________ 
  (podpis zákonného zástupce) 
Souhlas se zpracováváním osobních údajů zákonných zástupců 

Uděluji / udělujeme tímto souhlas spolku Děti a příroda z.s., IČ: 05442010 (dále jen „Správce“) ke 
zpracování údajů o zákonných zástupcích účastníka tábora, a to v rozsahu jména, příjmení, mobilního 
telefonu a emailové adresy. Bližší podmínky jsou upraveny na www.deti-priroda.cz/osobni-udaje.pdf. 

 
 __________________________________ __________________________________ 
 (podpis zákonného zástupce č. 1)  (podpis zákonného zástupce č. 2) 

Pozn. Souhlas se zpracováním poskytují oba zákonní zástupci, pokud jsou uvedeny v první části. 
-### 

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte 

Uděluji / udělujeme tímto souhlas spolku Děti a příroda z.s., IČ: 05442010 (dále jen „Správce“) ke 
zpracování údajů o dítěti – účastníkovi tábora, a to v rozsahu jména, příjmení, rodného čísla, data 
narození, zdravotního stavu a případně mobilního telefonu či emailové adresy. Bližší podmínky jsou 
upraveny na www.deti-priroda.cz/osobni-udaje.pdf 

Dále dává souhlas správci osobních údajů, aby pořídil fotografie / video nahrávku účastníka tábora, a 
to při provádění táborových činností či výletů, k účelům prezentace a propagace letního dětského 
tábora spolku „Děti a příroda z.s.“, a tyto v přiměřeném rozsahu zveřejnil zejména na internetových 
stránkách spolku www.deti-priroda.cz či na stránkách https://www.facebook.com/detiapriroda/.  

S uvedeným zpracováním osobních údajů souhlasím, a beru na vědomí, že v případě dosažení věku 16 
let účastníka tábora alespoň v poslední den tábora se vyžaduje i jeho podpis. 

 __________________________________ __________________________________ 
 (podpis účastníka staršího 16 let)  (podpis zákonného zástupce) 

Upozornění: Nejpozději v den příjezdu na tábor je k přihlášce potřeba doložit posudek ošetřujícího 
lékaře účastníka o zdravotní způsobilosti a prohlášení zákonného zástupce účastníka o 
bezinfekčnosti s účinky (s datem) ke dni příjezdu. 


