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PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR Terénní berušky z. s. Žirovnice 2021 

Pořadatel tábora 

Terénní berušky z. s. 

IČO: 07757981 

Č. účtu: 2601570788/2010 

 

Údaje o táboře 

Termín konání:  11. 7. - 24. 7. 2021                                 

Místo konání:    Žirovnice 584, Žirovnice, 394 68  

Hlavní vedoucí tábora: Jiří Růžička 

Cena tábora:   6 190,- Kč 

 

       

Účastník tábora Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení dítěte  

 

 

Jméno a příjmení 

zákonného zástupce  

 

Datum narození  Adresa  

 

Zdravotní pojišťovna  

 

Telefon  

Plavec*) 

 

ANO – NE 

 

E-mail  

Vegetarián*) 

Dieta*) 

 

Pokud ano, jaká: 

bezlepková, bezmléčná, 

… 

 

ANO – NE 

ANO – NE 

 

U svého dítěte 

upozorňujeme na:  

 

 

 

 

 

 

 

Jména táborníků, s kterými by dítě chtělo být 

v oddíle (max. dvě jména): 

 

 

 

 

Záliby dítěte  

 

 

 

 
*) Nehodící se škrtněte. 

 
 

Závazná objednávka táborového trička a čepice: 

Nabízíme možnost objednat dítěti tričko a/nebo čepici s motivem celotáborové hry. 

Tričko a čepici objednáte zakroužkováním požadované velikosti. Pokud si tričko či čepici nepřejete, nechte 

tabulku nevyplněnou. Objednané zboží dostane Vaše dítě po příjezdu na tábor. Objednávky trička a čepic během 

tábora již nebudou možné!  

Tričko +220,- Kč k ceně tábora S M L XL  

Čepice +140,- Kč jedna velikost 
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Svolení s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamů 

 

Já, níže podepsaný(-á)1 

_________________________________________________________________________________________ 

(jméno a příjmení a datum narození) 

_________________________________________________________________________________________ 

(trvalé bydliště) 

jako zákonný zástupce nezletilé(-ho) 

_________________________________________________________________________________________ 

(jméno a příjmení a datum narození) 

na základě žádosti pořadatele dětského tábora Terénní berušky z. s., IČO 0775798, se sídlem Východní 1265, 290 

01 Poděbrady, konaného ve dnech 11. 7. - 24. 7. 2021   prohlašuji, že: 

I. 

◻ dávám1- ◻ nedávám1 svolení s pořízením fotografií a videozáznamů nezletilé(-ho) z průběhu dětského tábora 

a s jejich zveřejněním na sociálních sítích správce a případným uvedením jeho jména a příjmení,  

◻ dávám1- ◻ nedávám1 svolení s pořízením fotografií nezletilé(-ho) a s jejich předáním zákonným zástupcům 

ostatních účastníků tábora, 

◻ dávám1- ◻ nedávám1 svolení s pořízením společné fotografie oddílu a tábora a s jejich zveřejněním na 

webových stránkách správce. 

 

Mimo zveřejnění nebo předání za výše uvedeným účelem nebudou fotografie a videozáznamy předávány jiným 

subjektům nebo osobám. V případě odvolání svolení se zveřejněním fotografií nebo videozáznamů jsou fotografie 

a videozáznamy vymazány z této databáze, výmaz se však nevztahuje na fotografie a videozáznamy již zveřejněné 

v souladu s účelem zveřejnění, pro který bylo toto svolení uděleno. 

 

Svolení s pořízením a zveřejněním fotografie, zvukového nebo obrazového záznamu není třeba, pokud se 

pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, na 

základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, 

k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (např. 

informace o akcích na táboře na webových stránkách správce). 

 

V__________________________________________________ dne _____________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce:  

 

 

 

 

 
1 Křížkem označte platnou volbu. Volbu musí provést výhradně subjekt údajů, resp. zákonný zástupce. Souhlas je platný pouze v případě, že je zvolena 

možnost „🗷 dávám -  nedávám svolení“. Jakákoliv jiná varianta označení je považována za neplatné svolení. 
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Souhlasím s tím, že naše dítě bude v rámci akce Letního dětského tábora Terénních Berušek Žirovnice 2021 v 

případě potřeby převezeno k lékařskému ošetření osobním (soukromým) vozidlem a beru na vědomí, že vozidlo ani 

řidič nejsou připojištěni nad rámec povinného ručení.  

Prohlašuji, že po dobu konání tábora budu k zastižení na výše uvedeném telefonním čísle a v případě předčasného 

ukončení tábora z důvodu výskytu Covid-19 či jiného infekčního onemocnění neprodleně zajistím odvoz dítěte z 

tábora.  Dále beru na vědomí, že případné nedodržování nařízených hygienických opatření dítětem může být 

důvodem pro vyloučení z tábora, stejně jako jiné závažné kázeňské prohřešky. 

 

Pokyny k platbě a zaslání přihlášky:  

Platbu můžete provést dvěma způsoby: a) jednorázově celou platbu, b) rozdělenou na 3 části – do 28. 2. 2021 

nebo ihned po potvrzení přihlášky (pokud je posílána po 28. 2.) zálohu 500,- Kč. Do 31. 3. 2021 druhou zálohu 

ve výši 2 595,- Kč (+ cena za táborové tričko a čepici, jsou-li objednány). Do 31. 5. 2021 doplatek 3095,- Kč. 

Číslo účtu:   2601570788/2010                        Variabilní symbol:           Rodné číslo dítěte bez lomítka 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

Storno podmínky v případě zaslání přihlášky a celé platby:  

Při odhlášení dítěte do 31. 3. 2021 bude vráceno 100 %, při odhlášení dítěte do 31. 5. 2021 bude vráceno 50 %. 

Při odhlášení dítěte po 31. 5. 2021 platí 100% STORNO - bez nároku na vrácení platby.  V případě, že za své 

odhlášené dítě najdete náhradníka, bude vám celá částka vrácena (po zaplacení ceny tábora náhradníkem). Pokud 

tábor nebude moci být realizován z důvodu vládních nařízení, bude vráceno 100 % ze zaplacené částky.  

 

Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat co nejdříve, nejpozději však do 28. 2. 2021, na emailovou adresu: 

info@terenniberusky.cz nebo na adresu sídla spolku Terénní berušky z.s.: Východní 1265, 29001 Poděbrady. 

PROSÍME, neposílejte přihlášky doporučeně! Děkujeme. 

 

K vyplněné přihlášce přikládám: 

1. Kopii nebo vytištěnou fotografii průkazu zdravotního pojištění dítěte (průkaz pojištěnce) 

2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci  

Posudek je možno doručit spolu se závaznou přihláškou jako doklad o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti 

na táboře, případně zaslat později, nejdéle však do 31. 5. 2021. 

V případě chybějícího posudku nemůže být dítě zařazeno mezi účastníky tábora!!! 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte při nástupu na tábor (bezinfekčnost) dostanou rodiče emailem k 

vyplnění před odjezdem na tábor. 

  

Bude-li u dítěte při počáteční prohlídce na táboře zjištěno parazitární onemocnění vlasů, budeme ho z 

hygienických důvodů nuceni neprodleně poslat na náklady rodičů domů. 

 

Současně beru na vědomí, že veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 

http://terenniberusky.cz/index.php?parametr=infoGDPR a svým podpisem s nimi vyjadřuji souhlas. 

 

 

V________________________________ dne_________________ 

______________________________ 

                    podpis zákonného zástupce 

http://terenniberusky.cz/index.php?parametr=infoGDPR

