
Závazná přihláška na 1. turnus letního tábora Jedovnice 13. - 27. 7. 2019 

Cena: 3 600 Kč            Hlavní vedoucí: Dagmar Horná; horna.dagmara@email.cz; 603 854 907 

Objednatel (rodič nebo zákonný zástupce) 
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa (ulice, č.p., město, PSČ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………… telefon……………………………………………………. 

Potřebuji vystavit fakturu pro zaměstnavatele  ☐ANO  ☐NE 

Údaje o zaměstnavateli 
Název firmy……………………………………………………………………….IČO…………………………………………….. 

Adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Účastník (dítě) 
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa (ulice, č.p., město, PSČ) stejná jako u objednatele ☐  jiná ☐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail na rodiče stejný jako u objednatele ☐   jiný ☐ …………………………………………………………… 

Telefon na rodiče stejný jako u objednatele ☐   jiný ☐ …………………………………………………………. 

Zdravotní stav 
Zdravotní omezení…………………………………………………………………………………………………………………. 

Alergie…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dietní omezení………………………………………………………………………………………………………………………. 

Používané léky………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dítě je:   plavec ☐  neplavec ☐ 

Doprava na tábor 

☐ Dítě přivezu na tábor v Jedovnicích 

☐ Dítě pojede autobusem z Dlouhé Loučky spolu s ostatními 

Jméno a příjmení případného spolubydlícího ve stanu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhlasím, že si stáhnu z internetových stránek www.tabordlouhaloucka.cz účastnický list, 
potřeby na tábor a doplňující údaje. 

☐ ANO  ☐ NE 

Svým podpisem potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas 
s tím, aby Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné nám. 977/24 Praha 1 jako správce, prostřednictvím svých 
pobočných spolků, zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
osobní údaje uvedené na této přihlášce a též os. data, fotografie a videozáznamy získané a pořízené v 
průběhu tábora i dalších táborových akcí. Správce je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje 
prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či 
zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své 
činnosti, v souladu se Stanovami Pionýra, z. s., a to v nutném rozsahu pro účely PS Dlouhá Loučka. 
Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s.. 

Potvrzuji (podpis)…………………….. 

mailto:horna.dagmara@email.cz


Doplňující informace k podání přihlášky 

V ideálním případě využijte možnost on-line přihlášky na www.tabordlouhaloucka.cz – 
nejrychlejší způsob bez prodlev doručení, které bohužel mohou dělit účastníky od 
náhradníků.  

Pro přihlášení posílejte vyplněnou, podepsanou a oskenovanou první stranu e-mailem na 
adresu: lubos.plhak@gmail.com 

 

Nebo vyplněnou a podepsanou první stranu přihlášky na adresu: 

 

Miroslava Horňáková 

Rýmařovská 409 

Dlouhá Loučka 

783 86 

 

Úhrada poplatku za tábor 

 

Hotově: 

Miroslava Horňáková 

Rýmařovská 409 

Dlouhá Loučka 

783 86 

Telefon: 739 089 895 

 

Převodem na účet: 

Číslo účtu 1800929349/0800  

Variabilní symbol: datum narození (formát DDMMRRRR) 

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte 

 

Platba musí být uhrazena nejpozději do konce června 2019. Pokud dítě nepojede na tábor, 
oznamte to co nejdříve vedoucímu tábora, aby mohl zařadit náhradníka. Po domluvě s 
Miroslavou Horňákovou je možné domluvit individuální splátkový kalendář. 

Další informace na http://www.tabordlouhaloucka.cz, mirkahornakova@centrum.cz 

http://www.tabordlouhaloucka.cz/
mailto:lubos.plhak@gmail.com

