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V Manětíně 
od: 14.8.2022  do: 26.8.2022 

 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………. 
 
Datum narození:………………………………………………………................................ 
 
Adresa:…………………………………………………………………………………………........... 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………….. 
 
Velikost trička:    
 
Zákonný zástupce potvrzuje souhlas a obeznámení s následujícím: 
 

1. Všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou správné a aktuální. 
2. Každý účastník podléhá táborovému řádu, který je nedílnou součástí této přihlášky, a 

pokynů vedoucích tábora. 
3. Stornovací poplatek: do 14 dnů před zahájením tábora 1.500,- Kč, v termínu kratším než 

14 dnů 2.000,- Kč. V případě předčasného opuštění tábora bez závažného důvodu či 
vyloučení z tábora zaniká nárok na vrácení části účastnického poplatku. 

4. Storno poplatek v případě předčasného ukončení tábora z důvodu potvrzeného výskytu 
nákazy COVID-19 se bude odvíjet od vynaložených a již spotřebovaných nákladů na 
provoz tábora k okamžiku jeho ukončení.  

5. Účastnický poplatek je 3.800,- Kč. 
6. V případě nutného ošetření nebo vyšetření dítěte lékařem souhlasím s přepravou dítěte 

k lékaři soukromým osobním vozidlem. 
7. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr z. s. jako správce prostřednictvím svých 

pobočných spolků jako zpracovatel zpracovával v souladu s platnými právními předpisy 
osobní údaje uvedené v této přihlášce. 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, z. s.  

 
 
V…………….…… dne……………. 2022  
 
 
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………… 

rodiče 
 

 
Podrobnější informace u vedení tábora. 
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SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM* s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Holýšov a Pionýr, z. s. 
jako správci používali během své činnosti pořízené videozáznamy a fotografie zachycující 
podobu dítěte k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let. Beru na 
vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat. 
 
  
V…………….…… dne……………. 2022  
 
 
Jméno a příjmení dítěte: :……………………………………………………… 
 
 
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………… 
*nehodící se škrtněte 
 


