PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ VYTRVALOSTNÍ TÁBOR PRO
POKROČILÉ PLAVCE OD 10 LET
S PLAVECKOU ŠKOLOU LACHMÁNEK 2019
Zakroužkujte vybraný termín:

15. - 19.7.2019

Jméno a příjmení dítěte: ........................................................................................ …………..
Datum narození: ..................................... Rodné číslo: .......................................…………..
Adresa bydliště: .....................................................................................................…………..
Velikost táborového trika dle přiložené tabulky: .................................................... …………..

Jméno a příjmení rodiče: ....................................................................................... …………..
Telefon: ................................................... Email: ................................................. …………..
Cena: 3.900,- Kč + 100,- Kč táborové triko
Cena zahrnuje stravování, celodenní pitný režim, plavecký výcvik, navazující kurz
PP, pronájem prostor KD Kyje a dalších, výdaje na program, materiál, organizátory a další
hosty, doprava a poplatky na adrenalinovém výletu.
Přihláška nabývá platnosti po uhrazení zálohy ve výši 2.000,- Kč. Doplatek 2.000,- Kč je
nutné uhradit nejpozději do pátku 14.6.2019 hotově na plaveckých lekcích, či jinak po
osobní dohodě s organizátorem tábora na tel.: 776 291 156, ondra@lachmanek.cz
Výslovně souhlasím s tím, aby Plavecká škola Lachmánek, jakožto organizátor akce,
použil údaje v souladu s §č.5 zákona č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů, údaje
uvedené na této přihlášce. Organizátor může použít údaje pouze v rozsahu nutném pro
svoji činnost. Případně, aby fotografie a audiovizuální záznamy z akce byly využity
k dalším propagačním účelům.
Součástí přihlášky jsou Smluvní podmínky pro Příměstský tábor 2019 s PŠ Lachmánek
a Písemné prohlášení rodičů, které se předává v den nástupu dítěte na příměstský tábor.
Trochu byrokracie na závěr, rádi bychom Vás informovali, že vyplněním přihlášky
souhlasíte s poskytnutím uvedených údajů, které využijeme jen na nezbytně nutnou dobu
a za účelem hladké organizace táborů, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Datum: ………………

Podpis zákonného zástupce: ...........................…………..

Souhlas se samostatným odchodem z akce

Souhlasím s tím, aby můj syn (má dcera) ............................................................ naroz.....................
účastník / účastnice přím. tábora PŠ Lachmánek dne 15.7.2019 odešel (odešla) / odjel (odjela)
po ukončení akce v 18:00 hod z KD Kyje na Praze 9 autobusem / vlakem sám (sama) domů.
Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.
V ........................... dne ....................................

..........................................................
podpis zákonných zástupců

* nehodící se škrtněte

Souhlasím s tím, aby můj syn (má dcera) ............................................................ naroz.....................
účastník / účastnice přím. tábora PŠ Lachmánek dne 17.7.2019 odešel (odešla) / odjel (odjela)
po ukončení akce v 18:00 hod z KD Kyje na Praze 9 autobusem / vlakem sám (sama) domů.
Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.
V ........................... dne ....................................

..........................................................
podpis zákonných zástupců

* nehodící se škrtněte

Souhlasím s tím, aby můj syn (má dcera) ............................................................ naroz.....................
účastník / účastnice přím. tábora PŠ Lachmánek dne 19.7.2019 odešel (odešla) / odjel (odjela)
po ukončení akce v 18:00 hod z KD Kyje na Praze 9 autobusem / vlakem sám (sama) domů.
Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.
V ........................... dne ....................................

..........................................................
podpis zákonných zástupců

* nehodící se škrtněte

