Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda, 56161 Červená Voda, www.tabor-domasov.cz, info@tabor-domasov.cz

PŘIHLÁŠKA(1/2)
k pobytu dítěte na letním táboře

Místo

Bělá pod Pradědem, Domašov

Termín

31. 7. - 14. 8. 2021

Vedoucí

Radim Hujer Fojtík

Hra

Po stopách Kryštofa Kolumba

Táborník
Jméno

…………………………….

Příjmení

…………………………………………….

Narozen(a)

…………………………….

Vyšlá třída

…………………………………………….

Ulice

……………………………

Město

……………………………………………

PSČ

……………………………

Zákonný zástupceč.1 (hlavní kontaktní osoba)
Uveďte prosím čitelně telefon i e-mail, pomocí kterého s Vámi budeme komunikovat.
Jméno

…………………………….

Příjmení

…………………………………………….

Telefon

…………………………….

E-mail

…………………………………………….

Zákonný zástupceč.2
Z kontaktních údajů uveďte prosím alespoň telefon.
Jméno

…………………………….

Příjmení

…………………………………………….

Telefon

…………………………….

E-mail

…………………………………………….

Svěření dítěte v průběhu tábora(hodící se zakroužkujte)
A) Zákonným zástupcům uvedeným výše

B) Rodinnému příslušníkovi, staršímu 18 let

C) Pouze matce

D) Pouze otci
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PŘIHLÁŠKA(2/2)
Místo odjezdu na tábor(hodící se zakroužkujte)
A) Červená Voda

B) Vlastní doprava na tábor

Místo návratu z tábora(hodící se zakroužkujte)
A) Červená Voda

B) Vlastní doprava z tábora

Změna dopravy je možná pouze elektronicky, a to zaslaným emailem na info@tabor-domasov.cz.

Vystavení faktury pro zaměstnavatele
Pokud potřebujete vystavit fakturu, doplňte prosím níže fakturační údaje.

Popis dítěte
Zájmy (četba, sport - jaký, turistika, ...), zda je dítě fyzicky spíše aktivní či pasivní, týmovost apod.

Poznámka pro organizátora
Zdravotní problémy, pravidelné podávání prášků, alergie, stravovací problémy, šikana ve škole apod.

Pionýr z.s. Pionýrská skupina Hraničář
56161 Červená Voda
IČO: 68247702

……………………………………………

pořadatel

podpisy rodičů (zákonných zástupců)
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle směrnice GDPR s platností od 25. 5. 2018
NEDÍLNÁ SOUČÁST PŘIHLÁŠKY
Souhlasím s tím, aby pořadatel letního dětského tábora v Domašově – PS Hraničář se sídlem Červená Voda
121 a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů používali na akci
pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu výše uvedeného dítěte k dokumentaci a propagaci
své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let.
V případě, že od Vás nedostaneme písemný souhlas (viz. níže), nebudeme po dobu tábora pořizovat
jakékoliv záznamy, kde by bylo vaše dítě zachyceno. To znamená, že se Vaše dítě nebude účastnit žádného
společného focení, včetně focení oddílů. Fotografie, kde bude dítě zachyceno, budou automaticky smazány
a nebudou dostupné ani pro pozdější vyžádání zástupce dítěte. Souhlasíte s pořizováním fotografií a
videozáznamů?

ANO / NE
zakroužkujte vyhovující

Souhlasím s tím, aby PS Hraničář se sídlem Červená Voda 121 jako správce údajů používala uvedené
kontaktní údaje účastníka a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o právě
probíhajícím táboru, nabídnutí pořízených multimediálních záznamů a zasílání nabídek pořádaných táborů.
Souhlas uděluji na 3 roky.

ANO / NE
zakroužkujte vyhovující

Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku
odstraní. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s.

V .................................................

Dne .................................................

.................................................
podpis zákonného zástupce

Celé znění “Poučení o zpracování osobních údajů” naleznete na www.tabor-domasov.cz/gdpr
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POKYNY K PŘIHLÁŠCE(1/2)
Ponechá si zákonný zástupce táborníka

Ceny poukazu(jednotlivé slevy se nesčítají)
Celková částka za 15 dní pobytu

3 100 Kč

Pro každého druhého a dalšího sourozence

3 000 Kč

Pro členy PS Hraničář

2 900 Kč

Platba
Bankovní účet

189093801/0300

Termín uhrazení (nejpozději)

Variabilní symbol

Datum narození táborníka (popis níže)

31. 5. 2021

Variabilní symbol(nutné vyplnit)
Jako variabilní symbol uveďte číslo 21 a datum narození táborníka. Např. pro narození dne 02. 05.2004
je VS 21020504. Výsledné číslo musí mít vždy 8 číslic. Pokud provádíte platbu za více táborníků, uveďte
variabilní symbol za libovolného táborníka.
Pokud variabilní symbol při platbě neuvedete nebo jej uvedete špatně, bude Vaše přihláška vedena jako
neuhrazená a místo rezervované pro Vaše dítě může být obsazeno jiným účastníkem.

Odeslání přihlášky
Řádně vyplněnou “Přihlášku” (2 listy) a “Souhlas se zpracováním osobních údajů” (1 list) odešlete
nejpozději do 15. 5. 2021 na adresu uvedenou níže (kontaktní osoba). Přihlášky budou vyřizovány
v došlém pořadí, případně podle včasnosti uhrazení ceny poukazu na výše zmíněný bankovní účet až do
naplnění kapacity tábora. Dokumenty je možné zaslat i jako sken e-mailem. Není třeba ji zasílat poštou!

Pravidla pro závazné přijetí dítěte
Rozhodným okamžikem pro potvrzení účasti bude datum zaplacení poukazu. Pouhé zaslání přihlášky
negarantuje účastnické místo na táboře.

Kontaktní osoba (přihlášky)

Www 
(průběžné informace)

Marek Koryťák
Červená Voda 451
561 61 Červená Voda

E-mail: info@tabor-domasov.cz
Www: www.tabor-domasov.cz

Telefon: 605 763 947 (po 18:00)
E-mail: info@tabor-domasov.cz
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POKYNY K PŘIHLÁŠCE(2/2)
Ponechá si zákonný zástupce táborníka

Pokyny pro rodiče
Bližší informace o konání tábora Vám budou zaslány na uvedený e-mail nejpozději do 30. 6. 2021.
V pokynech obdržíte např. seznam věcí, které sbalit dítěti do kufru, dokumenty k vyplnění (např. potvrzení
od lékaře apod.) nebo přesný čas odjezdu na tábor a příjezdu z tábora.

Pouze děti od první třídy
V zájmu zachování dynamičnosti tábora nebudou přijímány děti předškolního věku. Podmínkou účasti
dítěte na táboře je tedy ukončená první třída základní školy.

Pobyt pouze po celou délku tábora
Pro účast na táboře budou upřednostňovány děti, které na táboře stráví celých 15 dní. Mezi tyto případy je
zahrnuta i účast dětí, které dorazí na tábor o jeden den později, než je oficiální datum zahájení tábora, nebo
odjedou o jeden den dříve, než je oficiální ukončení. Děti, které budou moci zůstat na táboře kratší dobu,
budou na tábor přijaty až v případě, že nedojde k naplnění kapacity tábora dětmi s pobytem na celých 15
dní.

Prevence výskytu vší na táboře
Zároveň Vás již nyní upozorňujeme na pravidla týkající se možného výskytu vší. Poslední roky se u dětí
stále častěji objevují vši. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste dětem před táborem hlavy řádně
(i několikrát) zkontrolovali. Při předání dítěte na tábor dojde ke kontrole vší a hnid. Děti, které budou jevit
známky výskytu vší nebo hnid, nebudou na tábor přijaty a budou vráceny zákonným zástupcům.

Omezení možnosti dopravy na tábor a zpět
S tímto opatřením souvisí i redukce možností přepravy dětí na tábor a z tábora. Z toho důvodu se nabízejí
pouze dva způsoby dopravy dětí na tábor - buď společně autobusem z Červené Vody nebo dopravou na
tábor po vlastní ose. Stejným způsobem je řešena doprava dětí z tábora.
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Storno poplatky
● Zrušení účasti do 30. 6. 2021 - vrácení 100 % zaplacené částky
● Zrušení účasti od 1. 7. 2021 - vrácení 75 % zaplacené částky a poměrnou část zbytku ceny poukazu
podle počtu absolvovaných dní na táboře
● Neumožnění nástupu na tábor z důvodu výskytu vší nebo hnid ve vlasech dítěte v den zahájení
tábora - vrácení 75 % zaplacené částky
Zrušení účasti na táboře musí proběhnout elektronicky, a to zaslaným emailem na info@tabor-domasov.cz.
Zdůvodnění storno podmínek
V době před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště (nájem), objednaná doprava, nakoupený
provozní materiál, dle počtu účastníků objednané potraviny, u partnerů - dodavatelů nahlášená odběrová
množství. Samozřejmě některé nahodilé události a zdraví dětí nelze ovlivnit, z tohoto důvodu je z naší
strany maximální snaha vyjít Vám a Vašim dětem vstříc.
● Storno poplatek se nehradí v případě závažných rodinných důvodů či nemoci účastníka (nutno
doložit lékařskou zprávou do 3 dnů od počátku tábora). Za závažné rodinné důvody se považuje
např. úmrtí v rodině, nástup dítěte do lázní apod. (opět nutno doložit do 3 dnů od počátku tábora).
Za závažný důvod není považována koupě výhodného last-minute zájezdu.
● Storno podmínky ze strany provozovatele PS Hraničář: Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tábor
v případě, že jeho obsazenost bude nižší než 65 dětí v termínu 1 měsíc před zahájením tábora.
V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět v plné výši nejpozději do
14 kalendářních dnů od oznámení zrušení tábora na bankovní účet, z kterého došlo k uhrazení
tábora.
● Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1. 2. 2020.

Potvrzení o pobytu dítěte na ozdravném pobytu
Většina pojišťoven nabízí proplacení celé nebo částečné částky za pobyt dítěte na ozdravném pobytu. Za
takový ozdravný pobyt je považován i letní tábor.
Zjistěte si u Vaší pojišťovny, zda Vám tuto možnost nabízí, a pokud ano, jaké jsou podmínky na
proplacení.
Na námi vydaném potvrzení pro pojišťovny dostanete následující údaje. Jméno, adresu a datum narození
táborníka (bez RČ, které nemáme k dispozici). Dále uhrazenou částku za pobyt, termín pobytu, iniciále
organizátora (název, adresa, IČO), datum vystavení potvrzení a podpis našeho zástupce s razítkem
organizace.
Pokud Vaše pojišťovna vyžaduje speciální formulář, předejte nám jej u předání táborníka v den zahájení
tábora nebo kdykoliv před zahájením tábora.

WWW.TABOR-DOMASOV.CZ
Na těchto webových stránkách naleznete vždy aktuální informace. Před táborem budou na webu
zveřejněny informace k dopravě, pokyny pro zákonné zástupce a podobně.
V průběhu tábora na web umísťujeme kroniky za každý den. Jejich obsah tvoří popis aktuálního dění v
táboře a fotky z téhož dne. V poslední době se nám daří web udržovat “čerstvý” v rámci hodin. Tedy naše
ranní počínání vidíte na našem webu již kolem poledne.
Máme také skupinu na Facebooku, kde rovněž udržujeme aktuální informace o dění na táboře.
Na Facebook se dostanete přes odkaz www.tabor-domasov.cz/facebook.

