Závazná přihláška na anglický příměstský tábor 2020
pořadatel: Středisko volného času Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou,
IČO: 00 854 859
e-mail: bartova@svclomnice.cz, http://www.svclomnice.cz/
Hlavním vedoucím tábora je: Mgr. Ivana Kobrlová – Tel. 774 608 654 (prosím, volat po 17:00)

 ADRESA:

SVČ Sluníčko
Komenského 1037
512 51 Lomnice n. Pop.
481 671 979

Přihlášku zašlete nejpozději
do 31. 3. 2020
na adresu SVČ!

Přihlašuji své dítě jménem_____________________________________________
na anglický příměstský tábor, konaný ve dnech 17. – 21. srpna 2020
Bydliště ____________________________________________________________________
PSČ _______________________________ Rodné číslo _______________/___________
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny ________________________________________
U svého dítěte upozorňuji na (zdravotní či jiné problémy) ______________________
___________________________________________________________________
Kontaktní e-mailová adresa: _____________________________________________
Kontaktního spojení v době konání tábora

________________________________
/jméno-popř. vztah/

Táborový poplatek činí 3 700,- Kč, uhraďte
•

•
•

nejpozději do 31. května 2020 na běžný účet SVČ, vedený u Komerční banky a.s. pobočka
Lomnice n. Pop. na číslo: 78-9630830237/0100 - při platbě použijte variabilní symbol
2020/8888
hotově proti příjmovému dokladu v SVČ do 31. 5. 2020.
veškeré dotazy k úhradě táborového poplatku, včetně možnosti vystavení faktury pro
zaměstnavatele, směrujte na tel. SVČ – 481 671 979

Potvrzuji správnost uvedených údajů v závazné přihlášce a dávám tímto výslovný souhlas s tím,
aby Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou (SVČ) se sídlem Komenského 1037,
512 51 Lomnice nad Popelkou zpracovávalo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, směrnice SVČ ke GDPR a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně
osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro účely činnosti a evidence školní
matriky SVČ, uvedené osobní údaje. Souhlas uděluji na dobu neurčitou nebo do odvolání mého
souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a SVČ mé údaje zlikviduje.
Zároveň souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací, i
s jejich použitím při prezentaci a propagaci SVČ a pro dokumentaci této činnosti v kronikách organizace.

Datum __________________________

Podpis rodičů ______________________

