Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček
Rašínova 1155, 273 09 Kladno-Švermov
IČ 68421222
Přihláška
na letní pionýrský tábor
Otročiněves 2022

 PT Otročiněves 6. srpna – 13. srpna 2022

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………………………………….................
Bydliště ………………………………………………………………………..........................
Škola ………………………………………….. Třída ……………………………………….
Kontakt na jednoho z rodičů
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………
telefon ………………………………… e-mail ………………………………………………
Upozornění od rodičů (na zdravotní a jiné problémy dítěte)
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Faktura
Pokud požadujete vystavit fakturu, napište celý a přesný název firmy, úplnou adresu včetně PSČ a dále IČ.
Bez těchto údajů nemůžeme fakturu vystavit.

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
POZOR!!! Změna v dopravě!!!
Doprava na tábor, bude zajištěna objednaným autobusem v sobotu ve 13:00 z Havlíčkova náměstí Švermov.
Odjezd z tábora zajišťují rodiče sami v sobotu mezi 9 a 10 hodinou.
Poplatky
Bereme na vědomí, že část poplatku Kč 1 000,-- musí být uhrazena do 31. března 2022, zbytek pak
do 10. června 2022. V případě neúčasti dítěte na táboře (vyjma prokázaných zdravotních důvodů) si provozovatel
strhne storno poplatek ve výši 30 % ceny tábora.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – nutno odevzdat do 31. 3. 2021. Hygienická stanice Beroun požaduje
přiložit okopírovaný očkovací průkaz k posudku od lékaře, proto ho přiložte. Děti, které byly v loňském roce,
mají očkovací průkaz u vedoucích jednotlivých běhů.
Součástí přihlášky je vyplněný „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ – nesmí být starší
než dva roky. Tento posudek musí mít vyplněn každý. Stačí kopie. Pozor na posudku musí být od lékaře vyplněno
číslo jednací podle nové vyhlášky. Každý lékař to dělá jinak?!!!
Řád tábora – nutno odevzdat s přihláškou
Celý řád je součástí přihlášky, nezapomeňte ho podepsat. Nejdůležitějšími částmi je dodržování táborového řádu a
dodržení podmínky nebrat s sebou na tábor mobilní telefon, tablet a jinou elektroniku, další cenné věci, tzn. zlaté
šperky, přehrávače, tablety, PSP apod. na tomto táboře není elektřina.
Potvrzení a souhlas
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven/a na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen
Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce uchovával a
zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto listu. Pionýr, z. s. je oprávněn
zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již nepodléhají mému dalšímu souhlasu.
Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a dále v nutném rozsahu
pro svou činnost. Způsob uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra. Souhlasím s pořizováním
fotografií a videozáznamů člena v rámci činnosti, s jejich archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci
činnosti pionýrské skupiny a Pionýra.
Další dokumenty
V červnu jsou k dispozici další dokumenty – List účastníka, Doplňující údaje, Seznam věcí. Na webu Švermováček

Datum …………………..

Podpis rodičů ………………………........................

