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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na příměstský tábor 

 
Myslivecký příměstský tábor „Po stopách zvěře“ konaný v areálu 

kulturního zařízení Bažantnice ve dnech od 11. do 15. července 2022 
 

(vyplnit na počítači nebo velkým tiskacím (hůlkovým) písmem) 
 
 
Příjmení, jméno dítěte: ________________________________________________________  

Den, měsíc a rok narození: _________________________ Rodné číslo: _________ / ______ 

Místo a okres narození: _______________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: _________________________________________________________ 

Trvalé bydliště: _____________________________________________ PSČ: ____________ 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: ____________________________________________ 

Tel. č. na zákonného zástupce: __________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Souhlasím se zpracováním těchto 

osobních údajů. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, 

odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro 

vnitřní potřebu k zejména k evidenčním, statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o 

zdravotním stavu dítěte. Cena zahrnuje úrazové pojištění dítěte. 

Souhlasím □ / nesouhlasím □ s užitím pořízených fotografických záznamů pro propagační i 

jiné účely OMS Třebíč. Na vyžádání mohou být elektronicky poskytnuty rodičům. 

 
 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 

 
Přílohy: 

1. Podepsané informace pro zákonného zástupce (příloha č.1) 

2. Vyplněné doplňující údaje (příloha č.2) 

3. Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č.3) 

4. Ofocená průkazka zdravotní pojišťovny 

5. Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (COVID – bude upřesněno dle aktuálně platných požadavků) 
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Příloha č. 1 Informace pro zákonného zástupce 

 

Tábor začíná v pondělí 11.7.2022 a končí v pátek 15.7.2022. Rodiče přivezou dítě na adresu 

Bažantnice 462, 674 01 Třebíč každý den na 8:00 hod. Vyzvedávání dětí na stejné adrese v 

16:00 hod. 

Co s sebou: Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, pevnou obuví, případně 

holínky, pláštěnka, ochranná pokrývka hlavy (dle počasí), baťůžek na svačiny. 

Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě 

přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození nebo 

odcizení. Mobilní telefony budou mít u sebe vedoucí. Nedávejte dětem větší částky peněz – 

doporučujeme kapesné ve výši max. 100,- Kč. 

Cena zahrnuje: celotýdenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim, výlety, celotýdenní 

interaktivní program (kynologie, sokolnictví, …), náklady na dopravu na celodenní výlet do 

obory, náklady na ceny do soutěží a her, upomínkové předměty. 

Způsob úhrady: 

Cena tábora je 2.000,- Kč. 

Zvýhodněná cena pro dítě člena ČMMJ, z.s., OMS Třebíč je 1.800,- Kč. V případě hrazení 

snížené sazby pro členy je vyžadováno zaslání kopie členského průkazu ČMMJ současně 

s přihláškou. 

Přihláška se považuje za přijatou zaplacením ceny tábora (s ohledem na celkovou kapacitu 

tábora). 

Úhrada na BÚ č. 2601502742/2010 (VS: rodné číslo dítěte; POZN.: jméno a příjmení dítěte). 

Úhrada hotově na sekretariátu OMS Třebíč v úředních hodinách. 

Storno podmínky:  

- při odhlášení dítěte po 31.5.2022 storno 20 % z celkové ceny tábora  

- při odhlášení dítěte méně než 20 dnů před začátkem tábora – storno 50% z celkové ceny 

tábora 

- při odhlášení dítěte méně než 10 dnů před začátkem tábora – storno 100 % z celkové ceny 

tábora, možnost nahlášení náhradníka  

- při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani její 

poměrná část nevrací, možnost nahlášení náhradníka 

- v případě zrušení tábora z důvodů rozhodnutí pořadatele se vrací celá cena tábora  

- cena tábora pro výpočet stornopoplatku je 2.000,- Kč (1.800,- Kč pro členy OMS 

Třebíč) 

 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 

*Přihláška došla dne: *Uhrazena dne: 

*vyplní pořadatel  
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Příloha č. 2 Doplňující údaje 

 

Příjmení, jméno dítěte: …………………….………..… Datum narození: ……………………. 

Alergie: ANO - NE jaké: ………………………………………………….…………….……..  

Užívá léky: ANO - NE jaké: ………………………………………………………….……….. 

Dítě si hlídá a bere léky samo: ANO - NE  

důvod, jaké léky a dávkování: …………………………………………………………...…….. 

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

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

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

Zdravotní omezení: ANO - NE jaké:…………………………………...……………………… 

Jiná sdělení pro vedení tábora: (informace, které by měli vědět vedoucí, aby se jich 

vyvarovali: strach, fobie, co nejí, …): ………………………………………………………… 

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

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

Jména dalších osob, které budou dítě vyzvedávat (mimo uvedeného zákonného zástupce): …… 

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

 

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích. Nedodržování pokynů vedoucích, 

nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční 

chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez 

nároku na vrácení platby. 

 

 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 
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Příloha č. 3 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní 

myslivecký spolek Třebíč, IČ: 67777864, Bažantnice 462, 674 01 Třebíč, (dále jen „Správce“), 

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) 

zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení dítěte (vyplnit) ……………………………………………………. 

- jméno a příjmení odpovědného zástupce dítěte (vyplnit) ………………………….… 

- e-mail na odpovědného zástupce dítěte (vyplnit) ………………………...………..… 

- telefonní číslo na odpovědného zástupce dítěte (vyplnit) ………………………..…… 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail dítěte i odpovědního zástupce je možné zpracovat 

na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem evidence, pojištění a 

možnosti kontaktování v případě nutnosti. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 5 let, případně 

do vymazání na základě vaší žádosti.  

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů 

je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na 

kontaktní údaje společnosti Správce. 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět; 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii 

těchto údajů;  

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování; 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; 

- na přenositelnost údajů; 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.  

 

Svým podpisem stvrzuji, že údaje jsou pravdivé. Informace pro rodiče jsem vzal na vědomí.  

 

 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 

 


