
Část A:         Závazná přihláška 
                            Letní tábor Lipná (23. – 30. 7. 2022) 
 

Pořadatel: Pionýr z. s. – Pionýrská skupina Butovická, Butovická 61, 742 13 Studénka,  IČ: 67340334 
 
Příjmení dítěte: ...............................................       Jméno: .............................................. 
 
Datum narození: .............................................     Člen PS Butovická :   ANO    NE  /zakroužkujte platné/ 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ..................................................................telefon: ........................ 
 
Adresa zákonného zástupce: .....................................................................mail: ........................................... 

 

Potřebuji vystavit (označte X):  

□     ŽÁDOST PRO PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE*          □   FAKTURU PŘED PLATBOU* 

□     POTVRZENÍ O PLATBĚ*                                                  □     POTVRZENÍ  PO TÁBOŘE * 

□     JINÉ *   / DOPLŇTE/                                                          □     NEPOTŘEBUJI ANI JEDNO 

* pokud ano, ozveme se Vám ohledně potřebných údajů 

 

Zákonný zástupce potvrzuje souhlas a obeznámení s následujícím: 
 
1. Všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou správné a aktuální. 
2. Účastnický poplatek tábora je 2 700 Kč pro členy PS Butovická a 3 000 Kč pro nečleny. Nevratnou zálohu 1000Kč     
uhraďte do 31.3.2022. Celková úhrada do 31.5.2022 
3. Přihlášku /část A/ odevzdejte pořadateli co nejdříve. V případě naplnění tábora bude pro účast dítěte    
    rozhodující datum přijetí přihlášky.  
4. Posudek o zdravotní způsobilosti /část B/ odevzdejte nejpozději do 30.6.2022. /Část C/ v den nástupu na tábor. 
5. Bezhotovostní platby provádějte na účet číslo 2900692435/2010 Fio banka. Jako variabilní symbol 
    uveďte datum narození dítěte ve formátu „DDMM“, a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení    
    dítěte.  
6. Podepsáním přihlášky zákonný zástupce souhlasí s dodržováním a seznámením dítěte s Řádem tábora, který je     
uveden na webu www.studenka.pionyr.cz 
7. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z. s. jako správce prostřednictvím svých pobočných 
    spolků jako zpracovatelů, 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 ......................                           Podpis zákonného zástupce: .............................. 
 
 
SOUHLASÍM — NESOUHLASÍM  (zakroužkujte) s tím, aby Pionýr z. s. — Pionýrská skupina Butovická  
a Pionýr, z. s. jako správci používali během 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 ......................                            Podpis zákonného zástupce: .............................. 

 


