Fajn táborníci, z.s.
Dobrovského 874/29
70200 Ostrava
IČO: 06385877
ID datové schránky: vqwqiyn
E-mail: info@fajn-tabornici.cz

Přihláška na víkendovku - Železná 2. - 4.11.2018
Fajn táborníci, z.s.
(dále jen „spolek“)
Informace o dítěti:
Jméno: ………………………….…………………………… Rodné číslo: ………………...…………….…….
Bydliště: ………………………….…………………………………………………………………………………

Informace o zákonném zástupci dítěte:
Jméno: ………………………….………………………………………………………………………………….
Bydliště: ………………………….…………………………………………………………………………………
E-mailová adresa: ………………………….…………………… Mobilní telefon: ……..…………..………….
Náhradní kontakt (jméno a telefon druhého rodiče): ………………………….………………………………

Přihlašuji tímto závazně shora uvedené dítě na víkendovou akci.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Všeobecnými podmínkami a plně jsem jim porozuměl/a, a že
uvedené údaje jsou pravdivé.
Souhlasím s tím, aby spolek zpracovával a evidoval shora uvedené osobní údaje pro zajištění
organizace akce, vedení seznamu účastníků, předal je v nezbytném rozsahu provozovateli
ubytovacího zařízení (je-li to vyžadováno) a smluvní pojišťovně v případě, že akce je pojištěna formou
kolektivního pojištění. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiné třetí straně bez výslovného souhlasu.
Kdykoliv můžete odvolat udělený souhlas, vyžádat si informaci o zpracovávaných údajích a žádat
výmaz osobních údajů a to v plném rozsahu nebo pro každý údaj samostatně.
Dítě je zaregistrováno po přijetí přihlášky a uhrazení plné ceny, případně zálohy, na základě faktury.

Dne ……………. v ………………….

………………………….
(podpis zákonného zástupce)

Všeobecné podmínky jsou dostupné také na www.fajn-tabornici.cz.
Na akci jsou pořizovány fotografie, které jsou dostupné na www.fajn-tabornici.cz a síti Facebook.
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Dotazník o zdravotním stavu dítěte

Jméno: ………………………….………………………………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna: ………….………………………………………………………………………………….
Alergie (na potraviny / léky): ….……………………………………………………………………………….…
………………………….……………………………………………………………………………………………
Jiné zdravotní potíže: …..……………….………………………………………………………………………..
………………………….……………………………………………………………………………………………
Aktuálně užívané léky (včetně dávkování): …………………………………………………………………….

Informace o akci












Termín konání: 2. - 4.11.2018
Místo konání: Železná
Doprava: autobusem z parkoviště u obchodu LIDL, ul. Zeyerova 1932/11, Bruntál
Odjezd: pátek 2.11.2018 v 16:00 (sraz 15:45)
Návrat: neděle 4.11.2018 v 15:30
Doporučený věk dítěte: 6 - 15 let
Cena: 600,- Kč
V ceně je zahrnuto:
o ubytování (2 noci)
o jídlo (5x denně) a pitný režim
o doprava z Bruntálu a zpět
o drobné odměny
Dětem nezapomeňte zabalit: spací pytel, přezůvky, hygienické potřeby, dostatek teplého
oblečení vhodného i ke sportovním aktivitám
Není vhodné brát si s sebou: mobilní telefon, tablety, cennosti, větší finanční hotovost

Přihlášku můžete zaslat na adresu uvedenou v hlavičce, vyplnit elektronicky na fajn-tabornici.cz
nebo předat v Bruntále po individuální domluvě na tel. 607 198 662 nebo 774 342 273.
Podklady pro platbu obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu. Ve většině případů upřednostňujeme
převod na bankovní účet před platbou v hotovosti.
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