
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 4 do 8 let  

  

9.-13. srpna 2021, denně od 8:00 do 16:00 hod.  

 

  

PO STOPÁCH ZÁVODNÍKŮ  

pořádají Spolek rodičů Studánka společně s CMŠ Studánka  

Ke Kamýku 686, Praha 4  

Jméno dítěte: ____________________________  

Rodné číslo:_________________________  zdravotní pojišťovna: __________________ 

Adresa bydliště: _________________________________________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: _________________________________________ 

Telefonní kontakt v době konání tábora: ________________________________________ 

E-mail zákonného zástupce: _________________________________________________  

Důležité informace (zvyklosti, problémy, na co je třeba dohlédnout, potravinové a jiné alergie):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Dítě se zúčastní tábora v pondělí 9.8.   ANO / NE  

Dítě se zúčastní tábora v úterý 10.8.   ANO / NE  

Dítě se zúčastní tábora ve středu 11.8.   ANO / NE  

Dítě se zúčastní tábora ve čtvrtek 12.8.  ANO / NE  

Dítě se zúčastní tábora v pátek 13.8.   ANO / NE  

 

Počet vybraných dnů celkem: __________  



Platba a storno podmínky:  
Poplatek na den je 250 Kč, pro děti členů spolku 220 Kč (v ceně tábora jsou zahrnuty denně dvě 

svačiny, oběd, pitný režim a ev. vstupné). Celkovou částku pro vaše dítě spočítáte dle počtu dní, kdy se 

bude tábora účastnit. Tuto částku uhraďte do 15. 6. 2021 na účet Spolku rodičů Studánka: 

188627752/2010, jako specifický symbol uveďte: 222. Členové spolku uvedou také svůj variabilní 

symbol (stejný jako pro platby členských příspěvků).  

Při odhlášení dítěte si, v případě nepředložení lékařského potvrzení o nemoci, vyhrazujeme právo 

storno poplatku. STORNO POPLATKY: odhlášení méně než 5 dnů před zahájením tábora – 5 % z 

celkové ceny za tábor, v den zahájení tábora – 15% z celkové ceny tábora. Storno poplatek vám 

nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka.  

Maximální počet účastníků je 24 dětí. Scházet se budou děti vždy od 8:00 do 9:00 v areálu CMŠ 

Studánka (Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4), děti bude možné si vyzvednout mezi 15:00 a 16:00 

také v areálu CMŠ Studánka. O přesném rozpisu programu dle dní budete informování e-mailem a 

pomocí nástěnky ve školce.  

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 příměstského tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby 

zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po 

dobu pěti let.  

Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného letního 

příměstského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás při organizaci příměstského tábora 

nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (Hygienická 

stanice hl. města Prahy, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní 

údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění 

táborového programu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky 

tomuto souhlasu Vám budeme moci zasílat důležité informace, týkající se našeho příměstského 

tábora. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na Vaši žádost budou údaje z databáze 

vyřazeny.  

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:  

-Přihlašuji závazně své dítě na příměstský tábor ve vybraném termínu a za výše uvedených 

podmínek.  

-Zmocňuji tímto provozovatele letního příměstského tábora Spolek rodičů Studánka ke zpracování 

osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.  

-Souhlasím se zveřejněním fotografií z příměstského tábora na webu www.cms-studanka.cz.  

Datum a podpis zákonného zástupce:  




