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PŘIHLÁŠKA  NA PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR pořádaný TK Roja Příbram, z.s. 

Příměstský tábor proběhne v těchto termínech: 

11.7. - 15.7.2022  1. Turnus: celodenní –  půldenní –  vybrané dny: 

1.8. - 5.8.2022   2. Turnus: celodenní –  půldenní –  vybrané dny: 

22.8. - 26.8.2022  3. Turnus: celodenní –  půldenní –  vybrané dny:  

Prosím, vyberte požadovaný termín, ostatní nevyhovující škrtněte. U konkrétních dnů doplňte přesné datum. 

Jméno a příjmení dítěte 
 

 

Rodné číslo 
 

 

ZP 
 

 

Bydliště 
 

 

Telefon rodiče – 
zákonný zástupce  
 

 

Telefon rodiče – 
zákonný zástupce  
 

 

Přihlášky jsou přijímány do 15.6.2022 na adrese TK Roja v listinné podobě, elektronicky na emailové 

adresu: info@tkroja.cz – v tom případě musí být nascanované s podpisem zákonného zástupce.   

Platbu za tábor, prosím, proveďte bankovním převodem na bankovní účet: 115-4897200207/0100  – 

do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte. Platba musí být do 22.6.2022 připsána na účtu, 

v opačném případě nebude dítě na tábor přijato. Do poznámky pro příjemce prosím, uveďte jméno 

dítěte a termín vybraného tábora. 

Cena tábora je následující: 

Účastníci s člestvím v klubu: 2.990,- celodenní pobyt. Půldenní pobyt: 2490,-. 

Účastníci bez členství v klubu: 3.490,- celodenní pobyt. Půldenní pobyt: 2490,-. 

U sourozenců počítáme slevu -10%. 

Rodiče souhlasí s  vytvořením foto, video a zvukových záznamů, s případným zveřejněním záznamů za 

účelem propagace a využitím osobních údajů dle platných zákonů.  

 

       Podpis rodiče, zákonného zástupce 

mailto:info@tkroja.cz
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ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ - PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
Příměstský tábor v Tenisovém klubu Roja (vyplňte, prosím, před nástupem dítěte na tábor) 

Prohlašuji, že lékaři nenařídili dítěti: …………………………………………………………………………………………………… 

narozenému dne: ………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

pojištěného u (název a číslo zdravotní pojišťovny): ….……………………………………………………………………….. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik 

ani ošetřující lékaři mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 

týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno 

zúčastnit se letního příměstského tábora od …………………... 2022 do…………………...2022. Jsem si 

vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

Dítě užívá tyto léky (přesně vypsat i dávkování): ……………………................................................................  

................................................................................................................................................................... 

trpí nějakou alergií (pyl, hmyz – bodnutí, seno, potraviny atd.): …………..……………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jiné zdravotní potíže:….............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

 Dítě umí plavat – ANO / NE; používá plavecké pomůcky 

Kontaktní telefony v době konání tábora:  

Jméno matky: …………………………………………… telefon: ………………………  

Jméno otce: ……………………………………………… telefon: ……………………..  

Jiný kontakt: ............................................................................................................  

Dítě musí mít s sebou průkaz pojištěnce, nebo jeho kopii.  

 

V Příbrami dne ……………………………………. 2022 

…………..…………………………….  

Podpis zákonného zástupce dítěte v 

den zahájení tábora 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast 

dítěte na letním campu 

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného campu. Jedná se o 

údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci campu nezbytné, a v případě nutnosti je po nás 

mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotnická zařízení 

apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. 

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 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých 

zákonů. 

Zaškrtnutím předmětného políčka v přihlášce udělujete provozovateli campu, jakožto správci 

osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně: 

- jméno přihlašovaného dítěte 

- rodné číslo přihlašovaného dítěte 

- bydliště přihlašovaného dítěte 

- jméno zákonného zástupce dítěte 

- telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte 

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační 

zajištění campu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. 

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a 

skartovány. 

Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv 

zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@tkroja.cz. Pokud k tomuto zrušení dojde před 

uskutečněním objednaného pobytu - campu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat pobyt 

Vašeho dítěte zrušen. 

 

V ……………………………………………..…………………………………………….. 

Dne…………………………………………..…………………………………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………. 


