
List Účastníka
(Odevzdat až při odjezdu na tábor s kopií, nebo originálem karty

pojištěnce zdravotníkovi)

Jméno a příjmení :  ……………………………………

Datum narození: …………………...………………

Bydliště : …………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, chřipka apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není
mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly

přenosnou nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora v Újezdu u Uničova od 9.7.2021 do 16.7.2021
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
Telefonní a písemné spojení na rodiče, nebo jejich zákonné zástupce po dobu pobytu dítěte na táboře :

1. Od …………… do………………Příjmení ………………………………………………………….

Adresa………………………………………………………………..tel.: ……………………………..

2. Od …………… do………………Příjmení ………………………………………………………….

Adresa………………………………………………………………..tel.: ……………………………..

U svého dítěte upozorňuji na : ………………………………………………………………………….

Alergie na : ……………………………………………………………………………………………..

Používá léky ( dávkování ) : …………………………………………………………………………....

Dítě je plavec – neplavec*

Další sdělení:

V …………………... dne …………………………….     …………………………………………….
                                                                                                                     podpis zákonného zástupce

 nevhodné škrtněte



Závazná přihláška na farní tábor 
ÚJEZD U UNIČOVA 2021

Přihlášku odevzdat vyplněnou nejpozději do 31.5.2021
 Karle Hejbalové (tel.775667080), nebo, hlavní vedoucí tábora Veronice Uhrinové

 
          POZOR ZMĚNA! platbu odeslat na účet farnosti nejpozději do 31.5.2020 

  do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, které přihlašujete.
Číslo účtu 111059873/0300

                                                        Cena: 2300 Kč /  pro dítě

Termín: 9.7.2021 – 16.7.2021

Jméno a příjmení :  ………………………………………………………………………………………

Datum narození…………………………………………………………………………………………..

Bydliště :  ………………………………………………………………………………………………...

PSČ :  ……………………………….  

Telefon :  …………………………………………… e-mail:....................................................................

Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor konaný ve dnech 9.7.2021 – 16.7.2021 souhlasím 
s podmínkami a platbou za tábor.

Platba  za  tábor,  bude  převedena  na účet  farnosti současně  s odevzdáním přihlášky zodpovědné
osobě viz výše. V odůvodněných případech, kdy se dítě nebude moci účastnit  (nemoc,...), bude částka
vrácena v plné výši. V ceně je zahrnuta cesta, ubytování, strava a pracovní materiály spojené s činností
FT 2021.
Po celou dobu konání farního tábora, bude přítomna zdravotní sestra Lucie Zelinová.

Potvrzení a souhlas :
Potvrzuji  správnost údajů uvedených na této přihlášce a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné
osoby  jejich  správnost  doložit.  Dávám  tímto  výslovně  souhlas  s tím,  aby  Farní  úřad  Bzenec
zpracovával, uváděl a použil v souladu se zákonem č. 101/2000 sb.o ochraně osobních údajů, osobní
údaje  uvedené  na  této  přihlášce.  A dále  od  25.  května  2018  podle  nového  Nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů. Správce může používat tyto osobní
údaje  ke své činnosti,  v souladu se statutem Farní  úřad Bzenec,  a to v nutném rozsahu pro účely
účetní a hospodářské agendy farnosti Bzenec, pro konání farního tábora 2021.

Pokud dáte dítěti mobilní telefon, či jiné cennosti, přebíráte zodpovědnost při ztrátě či poškození.

V ……………………………. Dne ………………………….    ………………………………………..
                                                                                                                podpis zákonného zástupce


