
Přihláška na 
příměstský tábor 
v roce 2021

Prázdniny na Huslíku - 1. stupeň (2. - 6. 8. 2021) 

Pojď ven! - 1. stupeň (23. - 27. 8. 2021) 

Zažij to!  - 2. stupeň (12. - 16. 7. 2021) 

KOHO PŘIHLAŠUJI?
Přihlašujeme závazně naše dítě: ......................................................................................

Rodné číslo: ......................................... 

Datum narození.............................................................. 

Zdravotní pojišťovna: .......................................................................................................

Bydliště: ...........................................................................................................................

Telefonní číslo: .................................................................................................................

Zákonný zástupce: ................................................................... Tel.: ................................

Zákonný zástupce: ................................................................... Tel.: ................................

Vyzvedávat bude: .............................................................................................................

Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.): ...........................................................

Alergie, omezení v jídelníčku a jiné: .................................................................................

Souhlas s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora: ANO x NE

*Zaškrtněte, na jaký tábor se hlásíte. 

Provozovatel: ZO ČSOP Polabí - Ekocentrum Huslík
Adresa: Pátek 56, 290 01 Poděbrady, IČO:70843473

Adresa konání tábora: Ekocentrum Huslík, Na Zálesí 1473, 29001 Poděbrady

Tým lektorů:  
Mgr. Jakub Vaněk, Ing. Marta Bryndová PhD., Bc. Matěj Oreský, PhdDr. Nikola Syrovátková a další.

Od kolika do kolika hodin? 
Příměstské tábory probíhají formou docházky ve všední dny s programem od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

(V případě potřeby je možné domluvit včasnější příchod, či pozdější odchod.).

Pro koho je tábor určený? 
Tábory pro 1. stupeň jsou určeny pro děti s dokončenou 1. třídou až po děti s dokončenou 5. třídou
Tábory pro 2. stupeň jsou určeny pro děti s dokončenou 5. třídou až po dětí s dokončenou 8. třídou

Cena
Cena tábora je 2000,- Kč. V ceně jsou náklady pedagogický dozor, lektorné, stravování a pitný režim. 

KDO TÁBOR POŘÁDÁ? 



Co děláš ve volném čase? Jaké jsou tvé zájmy? 

Co od tábora očekáváš?

Napiš, v čem jsi dobrý: 

Jak se na tábor budeš dopravovat?

CHCEME SE O TOBĚ DOZVĚDĚT VÍC. NAPIŠ NÁM NĚCO O SOBĚ. 

Přivezou mě rodiče 

Dopravím se sám

Jinak (popište) ..............................................................................................

......................................................................................................................



Beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracová-
ny osobní údaje v rozsahu nezbytném pro  základní potřeby realizace tábora, ve smyslu 
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v 
rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílo-
hách.

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou 
danou zákonem. Informace jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské 
unie a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny 
proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních úda-
jů. Po uplynutí lhůty stanovené v první větě tohoto odstavce budou údaje fyzicky zlikvi-
dovány, tedy skartovány.

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte ke konkrétnímu dítěti na-
vštěvujícímu aktivity projektu a možnost jeho kontaktu v případě nutnosti.

1. Jiné osobě, než uvedené v této přihlášce bude dítě vydáno pouze na základě písemné 
plné moci.
2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku 
(mobilní telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu pro-
gramů není potřebné. 
3. V případě zjištění hrubého porušení táborového řádu, může být dítě z tábora vykázá-
no bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky. 
4. Níže podepsaný zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se je-
jich, na této přihlášce uvedené, nezletilé dítě zúčastnilo všech ostatních činností sou-
visejících s programem a provozem příměstského tábora. Dále rodič výslovně potvrzuje 
svým podpisem, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady 
souhlasí.

ZÁKONNY ZÁSTUPCE:  V............................................DNE........................
PODPIS:

ZÁKONNY ZÁSTUPCE:  V............................................DNE........................

GDPR

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY



 PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil 
dítěti (jméno a příjmení):
datum narození: 
adresa bydliště:

změny režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel atd.) a 
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopno se účastnit tábora ve dnech:

Jsem si vědom (-a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé.

V ................................................. dne ....................

Jméno a podpis zákonného zástupce

JAK TO CELÉ PROBĚHNE? 
1) Pošlete nám do 14. 2. 2021 vyplněnou a podepsanou přihlášku na email 
info@ekocentrumhuslik.cz do předmětu uveďte Příměstský tábor 2021

2) Do 28. 2. 2021 vás budeme informovat o přijetí či případném nepřijetí na 
příměstský tábor.

3) S informací o přijetí na příměstský tábor vám přijdou údaje pro platbu. 

4) Do 31. 5. 2021 je potřeba tábor uhradit. 

5) První den tábora od vás budeme potřebovat odevzdat vyplněné 
Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora viz níže. 

6) A to je vše. Pak už se budeme těšit na všechny na táboře na Huslíku. 

TÁBOR MI HRADÍ ZAMĚSTNAVATEL 
Napište nám prosím fakturační údaje vašeho zaměstnavatele, ať víme na koho vystavit fakturu. 

Název: 
Adresa: 
IČO: 
Kontakt: 


