PŘIHLÁŠKA
Příměstský tábor se SPORT PARKEM LIBEREC
Číslo tábora
Termín tabora

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11. - 15. 7.

18. - 22. 7.

25. - 29. 7.

1. - 5. 8.

8. - 12. 8.

15. - 19. 8.

22. - 26. 8.

(označte křížkem)

Údaje zákonného zástupce
Jméno a příjmení:
Email:
Mobil matka:
(dále jen "Zákonný zástupce")

Mobil otec:

Registrační údaje dítěte
Jméno a příjmení:
Věk:

Velikost trička:

Vlastní brusle:

Velikost bruslí (zapůjčených):

(dále jen "Dítě")
Zdravotní omezení:
(Prosím, vyplňujte pouze v případě udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů o
zdravotním stavu dítěte níže. Pokud nebyl
souhlas udělen, ponechte pole prázdné.)
Souhlas naleznete na druhé straně přihlášky.

Léky:
Další sdělení:

Platba a odevzdání přihlášky
Cena tábora: 3 500 Kč (platba převodem)
Pozn:
Číslo účtu: 1387876019/2700
Variabilní symbol: číslo turnusu
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte
Storno podmínky: Zrušení tábora před nástupem: vrácení peněz, účtujeme administrativní
poplatek ve výši 500 Kč. Zrušení tábora v průběhu konání tábora: dle domluvy.
Vyplněnou přihlášku zašlete na email: hraveprazdniny@sportparkliberec.cz

Seznámil jsem se s Informacemi o zpracování osobních údajů.*
* Toto pole je povinné. Zaškrtnutím tohoto pole stvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi
o zpracování osobních údajů společností SFM Liberec, s.r.o., IČ: 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VIIHorní Růžodol, 460 07 Liberec, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 2155
(dále jen „Společnost“), které mi byly zpřístupněny/poskytnuty společně s touto přihláškou.

Zákonný zástupce tímto Společnosti uděluje dobrovolný souhlas se zpracováním údajů
o zdravotním stavu Dítěte, které Společnosti sdělí v této přihlášce (např. údaje o alergiích či
jiných zdravotních omezeních) či jakkoliv jinak poskytnu (např. formou tzv. potvrzení
o
bezinfekčnosti), a to pro účely ochrany zdraví Dítěte nebo ostatních účastníků příměstského
tábora.**
** Toto pole není povinné. Zaškrtnutím tohoto pole je udělován souhlas se zpracováním údajů
o
zdravotním stavu Dítěte na dobu od udělení souhlasu do uplynutí jednoho týdne po skončení příslušného
turnusu, kterého se Dítě účastní. Zákonný zástupce bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv
bezplatně odvolat, a to zasláním informace na e-mailovou adresu hraveprazdniny@sportparkliberec.cz.
Neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jeho odvoláním není jakkoliv dotčena
přihláška Dítěte na příměstský tábor. Bližší informace
o zpracování osobních údajů na základě
tohoto souhlasu jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými byl Zákonný
zástupce seznámen (viz výše).

Tímto závazně přihlašuji Dítě na výše uvedený termín konání příměstského tábora
a zavazuji se za toto zaplatit cenu tábora specifikovanou výše, což potvrzuji svým podpisem. Podpisem
dále potvrzuji, že veškeré údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé, přesné a nikterak zavádějící.

V ................................. dne.................

....................................................
podpis Zákonného zástupce

