BVÚ - Centrum

pro volný čas z.s.

Křišťanova 1049/15, 702 00 Ostrava - Přívoz

Přihláška na letní POBYTOVÝ tábor BVÚ
Jméno a příjmení: .........................................................

Narozen(á): ..................................................................

Adresa bydliště: ............................................................................................................................................................
Škola: ..........................................................................

Třída: ...........................................................................

Jméno rodiče: ...............................................................

Povolání: ......................................................................

Zaměstnavatel: .............................................................

Telefon (rodiče): ...........................................................

Zaškrtnutím zvolte jeden z dvoutýdenních turnusu:
☐ 2. – 17. 7. 2021, výše účastnického poplatku je 4.300,- Kč.
☐ 10. – 24. 7. 2021, výše účastnického poplatku je 4.300,- Kč.
nebo zvolte třítýdenní turnus:
☐ 2. – 24. 7. 2021, výše účastnického poplatku je 5.000,- Kč.
Nedílnou součástí tábora je i také jeho stavba, která proběhne 26. - 27. 6. 2021 a která je pro účastníka tábora nebo jeho dospělého zástupce povinná.
Pro letní stanové tábory je minimální věk 9 let. Mladší účastníci až po vzájemné dohodě. Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a
podrobí se ve všem pokynům vedení tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Rodiče berou na vědomí, že
dřívější odjezd, bez velmi vážného důvodu a souhlasu vedení tábora, není možný. Kdo opustí tábor bez vážného důvodu, ztrácí nárok na vrácení
části táborového poplatku a vrací se na vlastní náklady.
Žádáme Vás, o vyplnění a doručení přihlášky nejpozději do 14. 6. 2021.
Přihlašuji závazně své dítě a souhlasím s podmínkami a cenou.

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

dne .........................

Podpis rodičů ................................................................

SOUHLAS zákonného zástupce dítěte se zpracováním a evidencí osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).a souhlas s využitím rodného čísla podle zák. č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
ve znění pozdějších předpisů:
Tímto uděluji spolku BVÚ - Centrum pro volný čas z.s., IČ: 44938519, se sídlem Křišťanova 1049/15, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsanému ve
spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 1359 (dále jen „BVÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu dítěte, telefonní číslo a dále souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení rodičů, kontaktní adresa rodičů
– tj. telefon, e-mailová adresa, a to pro marketingové účely, tj. nabízení služeb - zasílání obchodních nabídek a newsletterů včetně zasílání informací
o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách v souvislosti s členstvím a činností dítěte v BVÚ.
BVÚ se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v
rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
správci – BVÚ
☐ ANO, souhlas uděluji.
☐ NE, souhlas neuděluji.
SOUHLAS zákonného zástupce dítěte se zpracováním a evidencí obrazových materiálů:
Tímto uděluji BVÚ souhlas s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií, videí a jiných zobrazení zachycujících podobu a činnost dítěte
v průběhu akcí pořádaných BVÚ.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
správci - BVÚ.
☐ ANO, souhlas uděluji.
☐ NE, souhlas neuděluji.
Více informací ohledně zpracování osobních údajů naleznete na www.bvu.cz v Informacích o zpracování osobních údajů.

…………………………………………..
zákonný zástupce
otec, matka (stačí jeden z rodičů)
Tel: 603 899 040

e-mail: bvu@bvu.cz

web: www.bvu.cz
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