Jméno a příjmení ………………………………………………………. ….
Rodné číslo ………………………………………………………………….
Bydliště ……………………………………………………………………..
Telefon rodičů …………………………………………………………….. .
E-mail……………………………………………………………………. …
Zdravotní potíže ……………………………………………………….. ….
Termín tábora ………………………………………………………………
Vlastní zbraň:

Ano / Ne

Typ zbraně ( plynová, elektrická, manuální) …………………………….

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ..................................................
Souhlasím, aby můj syn/ dcera hrál/a airsoftové hry ……………………..
Podpis rodičů …………………………………………………………………
Jsme i na facebooku.

2. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování
táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné
přestupky po domluvě s rodiči i vyloučení z tábora na vlastní náklady účastníka.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 („GDPR“). Odesláním této přihlášky souhlasím, aby organizace Táborov po nezbytně
nutnou dobu zpracovávaly osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo, rodné číslo,
bydliště a emailový kontakt za účelem zařazení do aktivity, o kterou tímto projevuji zájem.
Upozorňujeme, že na táboře budou probíhat hry s airsoftovými zbraněmi. Všichni účastníci
budou poučeni a soustavně kontrolováni z dodržování pravidel bezpečnosti. Jejich porušení je
důvodem k vyloučení účastníka ze hry a po opakovaném porušení úplným vyloučením z tábora!
Přihlašuji své dítě závazně na tábor a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu respektovat
instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněné „Přihlášky“, „Dokladu o
bezinfekčnosti“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v
přírodě“ nebude účastník do tábora přijat. Dávám souhlas ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. na
pořizování a použití fotografií mého nezletilého dítěte popřípadě též jeho audio a video záznamů
v rámci dokumentace aktivit a dávám souhlas s jejich zveřejněním za účelem propagace činnosti
, dokud tento souhlas písemně neodvolám. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/la s obecnými
podmínkami přihlášení a pobytu na táboře, že jim rozumím a s uvedenými podmínkami
souhlasím.

