ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ KEMP 2021
Pořadatel:

Pionýr, z. s. - 96. pionýrská skupina Veselí Medvědi, oddíl Brumlové
IČO: 684 07 114
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 152047780 / 5500
Sídelní adresa:
Feřtekova 561, 181 00 Praha 8
Korespondenční adresa:
Kostelní 173, 289 12 Sadská
Údaje o akci:
Název: Letní kemp 2021 – „Archeologové na Malé Hané“
Termín konání:
14. – 21. 8. 2021
Místo konání:
Táborová základna Jevíčko, okr. Svitavy
Letní kemp je zajišťován bez účastnického poplatku, aktivita je hrazena z dotačních prostředků Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Letní kempy 2021 a z dotační podpory Magistrátu hlavního města
Prahy v rámci programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Údaje o účastníkovi:
PŘÍJMENÍ:
Datum narození:

Jméno:
Zdravotní pojišťovna (číslo):

Adresa trvalého bydliště:

PSČ:

Ve školním roce 2020/21 byl(a) účastník/účastnice žákem/žákyní
třídy Základní školy:
Po ukončení letního kempu účastník/účastnice
a) odjíždí zpět v rámci dopravy zajišťované pořadatelem akce
b) odjíždí s osobou oprávněnou k převzetí účastníka/účastnice samostatně
jméno a příjmení oprávněné osoby
telefon:
c) zůstává v místě realizace letního kempu a účastní se návazně na samostatně odevzdanou
přihlášku letního tábora v termínu 21. – 28.8.2021
Zákonný zástupce: jméno, PŘÍJMENÍ, telefonický kontakt a email
@
Byl(a) již účastník/účastnice na letním (zimním) táboře nebo na ŠvP?

ANO / NE

Je účastník/účastnice plavec?

dobrá/špatná

ANO / NE

Fyzická odolnost:

Sdělení zdravotníkovi, jiné upozornění:

Prohlášení zákonného zástupce:
Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby spolek Pionýr se sídlem
Senovážné nám. 977/24 Praha 1 jako správce, prostřednictvím své organizační jednotky, zpracovával v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zde uvedené údaje. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím
zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že zpracovatelé jsou registrovaní členi sdružení Pionýr a že již nepodléhají dalšímu
souhlasu. Správce může používat tyto osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami spolku Pionýr a dále v nutném
rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji do odvolání. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a
správce tyto údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice zapsaného spolku Pionýr.

V ………………………………………. dne……………….

podpis zákonného zástupce

