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Přihláška na letní dětský tábor Lhota pod Radčem 
 

Styl tábora je zaměřen na téma ,,ŠKOLA ČAR A KOUZEL“ věk dětí od 6 do 16 let 
 

13. 8. 2023 – 26. 8. 2023 
 

Jméno ……………………………......     Příjmení ……………………………....................... 
 
Rodné číslo ……………………….…..   Pojišťovna …………..……..................................... 
 
Bydliště : ….…………………………………………….…..........................   Tel.: ……………………. 
 

 CENA  :    platba do 10.6.2023 – 5.500 Kč (sourozenci 5.100 Kč) 
                       platba do 15.7.2023 – 5.700 Kč (sourozenci 5.300 Kč) 
 
Možnost úhrady:   

 na příjmový doklad – osobně (po tel. domluvě) 

 převodem na bankovní účet (FIO banka a.s. č. účtu 2500598482/2010, VS – datum narození dítěte) 

 převodem na bankovní účet (vystavujeme faktury pro zaměstnavatele, na žádost rodičů) 

Jméno zaměstnance ……………………………………………...................................................................... 

Adresa zaměstnavatele …………………………………..........................………………………... 

 Číslo účtu ………………………………………        IČO …………………………………… 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
 
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen 
„GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete 
provozovateli tábora, jakožto správci 2 osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. 
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu kalendářního roku a následně budou archivovány. 

 
Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje,  které jsou pro 
nás v organizaci tábora nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (zdravotní zařízení, atd.), 
kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci 
zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám 
budeme moci poskytnout relevantní informace, týkající se našeho tábora. Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu LDT a 
ostatních akcích. Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit spolku.  

 
„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (PROVAS DOBŘÍŠ spolek) ke zpracování osobních údajů ve výše 
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“ 
 
 
 V…………….................... dne ………………………     Podpis zákonného zástupce …………………………………………………….. 
         
 
Pozn.: ve stanu chci být ubytován(a) s: jméno a příjmení ……………………………………………………. 
 

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve, nejpozději však do 30.6. 2023 na adresu:  
e-mail na rehakovasylva@seznam.cz naskenovanou nebo na Sylva Řeháková, K Vodárně 1497, 263 01   Dobříš  
 
Placeno dne: 

mailto:rehakovasylva@seznam.cz

