PŘIHLÁŠKA — III. turnus
pro účastníka dětské rekreace pořádané o. s. Hanýžka, Praha 2, Na Výtoni 9

Tábor:
Termín:

Klenčí pod Čerchovem
10. srpna – 24. srpna 2019

1. Dítě
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Mobil:

E-mail:

Trvalé bydliště:
Telefon domů:
Zaměření:
2. Matka
Jméno a příjmení:
Mobil:

Telefon do zaměstnání:

3. Otec
Jméno a příjmení:
Mobil:

Telefon do zaměstnání:

Souhlasím se zasíláním informací o akcích pořádaných Občanským sdružením Hanýžka. na uvedený
e-mail: ANO - NE (nehodící se škrtněte, případně doplňte e-mail)
•
•
•
•
•

Závazně přihlašuji své dítě na akci shora uvedenou. Jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami účasti
uvedenými v základních informacích.
Vzhledem k různorodému pojištění žádáme rodiče, aby své děti pojistili dle svého uvážení sami. Hromadné
úrazové pojištění dětí nebude provedeno.
Prohlašuji, že výše jmenované dítě: JE NENÍ pojištěno na dobu od 10. 8. 2019 do 24. 8. 2019, kdy se
zúčastní dětského letního tábora v Klenčí pod Čerchovem. (hodící se zakroužkujte)
V případě, že není dítě pojištěno, jsem si vědom/a, že nemohu na provozovateli tábora uplatňovat žádné finanční
ani jiné nároky související s tímto druhem pojištění.
Prohlašuji, že výše jmenované dítě: JE NENÍ plavec

Podpisem na přihlášce účastník (jeho zákonný́ zástupce) uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů
uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely pořadatele, v souladu se zákonem č
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zejména souhlasí, aby pořadatel ukládal jeho osobní údaje
do své databáze a k nim přiřazoval údaje související s účastí na akcích. Tyto údaje pak mohou být užívány,
zpracovávány a vyhodnocovány v rámci potřeb provozovatele a předávány třetím osobám pouze v přímé souvislosti se
zajištěním akce (nap. pojišťovny, ubytovací zařízení apod.), k čemuž dává účastník (jeho zákonný́ zástupce) svým
podpisem na přihlášce svůj výslovný́ souhlas.

V ............................................................... dne ......................................
Podpis zákonného zástupce.....................................................................
Vzhledem k omezené kapacitě je přihláška bez předchozí domluvy s provozovatelem neplatná.

