
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
dítěte na letní tábor Spolku KOKOS  

který se koná na táborové základně Trpík (okres Ústí nad Orlicí) od 27.07.2019 do 10.08.2019. 

Pořadatel: Spolek KOKOS, IČO: 22907106, 184 00 Praha 8, Dvorní 529/18, tel: 605 758 468 

Druh tábora: stanový (podsadové stany) 

1. Osobní údaje účastníka 

Jméno a příjmení dítěte:       

Datum narození:   Rodné číslo:   

Bydliště: 

Ulice:                                                                 Číslo popisné: 

Město:                                PSČ: 

Chodí do          třídy  ZŠ/Gymnázia* a na táboře  jiţ bylo/bude poprvé*.       * Nehodící se škrtněte 

Dítě je zdravotně pojištěno u  

2. Osobní údaje zákonných zástupců účastníka 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Telefon:      E-mail:   

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Telefon:      E-mail:   

Ţádost o příspěvek pro výše jmenované dítě byla podána u (jméno a adresa zaměstnavatele, 

event. obecního úřadu): 

 

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

 podpisy všech zákonných zástupců 

Poučení o platbě 
1. Cena tábora je 4500,- Kč, splatná do 20.6.2019. Cena zahrnuje celkový pobyt na táboře, pojištění a 

dopravu do a z tábora. 

2. Plaťte prosíme bankovním převodem na č.ú. 242281239/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo 

dítěte (bez lomítka). 

3. Váš zaměstnavatel Vám můţe přispět na účastnický poplatek. Na tuto moţnost se prosím u něj 

informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho 

zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. 

bankovního spojení. 

4. Storno poplatky: 

při odhlášení dítěte do 1.6.2019: ............................... 100,- Kč  

při odhlášení dítěte po 1.6.2019 do 30.6.2019: ......... 500,- Kč 

při odhlášení dítěte po 30.6.2019: ........................... 1000,- Kč 

Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 



SOUHLASOVÝ FORMULÁŘ GDPR 

General Data ProtectionRegulation = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Jméno a příjmení dítěte – účastníka tábora:       

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

 

Tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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“), uděluji svůj souhlas se zpracováním níţe 

uvedených údajů účastníka tábora Spolku KOKOS, IČO: 22907106, se sídlem Dvorní 529/18, 

Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 za účelem: 

Osobní údaje a účel zpracování: 

Souhlasím s (prosím zakříţkujte): 

☐Zpracováním údajů uvedených v přihlášce na Tábor za účelem registrace. 

☐Zasíláním informací o táborech v dalších letech elektronickými kanály. 

☐Pořízením fotografií v průběhu Tábora za účelem poskytnutí účastníkům. 

☐Uveřejněním fotografií na webových stránkách spolku Kokos za účelem prezentace 

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých členů a 

zavazuje se neposkytnout je dalším stranám. Správce se dále zavazuje vymazat osobní údaje, 

pomine-li účel zpracování, nebo pokud subjekt údajů odvolá tento souhlas se zpracováním. 

Na základě zákona má subjekt údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným 

správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze 

zpracovávaných údajů).  

Udělením svého souhlasu zároveň potvrzuji, ţe jsem byl(a) obeznámen(a) se svými právy podle 

Obecného nařízení zejména na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných Spolkem 

KOKOS.  

 

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

 podpis zákonného zástupce 

 


