
Sportovně-anglický příměstský tábor
v Krajské knihovně v Pardubicích

(čtvrtý ročník)

Základní údaje

Pro koho je tábor určen: děti ve věku od 8 do 12 let 

Termín: 24. – 28. srpna 2020

Do kdy lze podat přihlášku: 30. červen 2020

Cena za týden: 2500 Kč (včetně oběda a svačiny),

navíc musí mít každé dítě platnou kartičku

do knihovny

Provozovatel: Roy Mitchell

Se sídlem Karla IV. 2592, Pardubice 53002

e-mail englishwithroy1  @gmail.com  
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Přihláška dítěte na sportovně-anglický příměstský tábor

Termín: 24. 8. – 28. 8. 2020
Místo konání: Krajská knihovna v Pardubicích

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………....

Adresa: …………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………………………

Rodné číslo: ……………………………………………………...

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

Jak dlouho se dítě učí anglicky: ....................................................

Zákonný zástupce dítětě:  matka/otec

Jméno a příjmení: ……………………………………………….

Adresa: .........................................................................................

Telefon: ………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………..

Dítě může vyzvedávat:

Jméno a příjmení: .........................................................................

Co bychom ještě měli o dítěti vědět (jídlo, návyky atd.):

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

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

V ………………………dne………                                      ….…………………………
podpis zákonného zástupce



Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů.

 Já,  níže  podepsaný  ..............................................(jméno  a  příjmení),  zákonný  zástupce

dítěte ................................................(jméno a příjmení),  souhlasím s tím, aby provozovatel

letního anglického příměstského tábora Roy Mitchell, IČ 74975943, zpracovával a uchovával

osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity výhradně

pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního příměstského tábora, za

účelem poskytnutí relevantních služeb. Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci

zúčastnit námi pořádaného letního příměstského tábora.

 Tyto  údaje  nebudou  poskytovány  žádné  třetí  osobě  a  budou  využívány  jen  a  pouze  v

nezbytně nutných případech.

 Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR,

je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat.

 Dále také souhlasím s použitím fotografií z tábora, jako součásti propagačních materiálů

provozovatele tábora.

V ………………………dne………                                      ….…………………………
podpis zákonného zástupce



Potvrzení o bezinfekčnosti (Prohlášení zákonného zástupce dítěte)

Jméno dítěte:

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Prohlašuji, že mé dítě je plně zdravotně způsobilé k účasti na příměstském táboře, nejeví

známky žádného akutního onemocnění (např. horečka, kašel, průjem,...), a není mi známo, že

by ve 14-ti kalendářních dnech před příchodem na příměstský tábor přišlo do styku s osobou

nemocnou  infekčním  onemocněním  nebo  podezřelou  z nákazy,  ani  mu  není  nařízeno

karanténní opatření. 

Jsem  si  vědom/a  právních  a  finančních  následků,  které  by  pro  mě  vyplynuly,  kdyby

z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

V …………………………………..dne……………………….  ……………………………..

                                                                                                        Podpis zákonného zástupce

Datum nesmí být  starší  1  dne před  nástupem na  příměstský tábor.  Prohlášení  odevzdejte

prosím při nástupu dítěte na příměstský tábor.



Smluvní podmínky příměstského tábora

Provozovatel: Roy Mitchell

Se sídlem Karla IV. 2592, Pardubice 53002

IČ: 74975943

e-mail englishwithroy1  @gmail.com  

web: englishwithroy.webgarden.cz

1.Zákonný zástupce objednává u provozovatele příměstského tábora účast svého dítětě na 
tomto táboře prostřednictvím závazné přihlášky, kterou zašle na adresu provozovatele 
(englishwithroy1  @gmail.com  ), nebo odevzdá na dětském oddělení Krajské knihovny v 
Pardubicích. Provozovatel přijetí přihlášky obratem potvrdí na email objednavatele.  

2.Poté je třeba uhradit poplatek 2 500 Kč převodem na účet 78-9239390267/0100 vedený u 
Komerční banky. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

3.Cena tábora činí 2 500 Kč a zahrnuje týdenní program, včetně každodenního oběda a 
svačiny.

4.Každé dítě je povinno mít v době tábora platnou registraci v Krajské knihovně 
v Pardubicích.

5.Zrušení pobytu ze strany objednatele – v případě zrušení registrace dítěte na tábor 
objednatelem v době delší než 30 dní před zahájením tábora má objednatel nárok na vrácení 
poplatku v plné výši, při zrušení pobytu dítěte na táboře v kratší době je objednatel povinen 
uhradit odstupné, jehož výše je stanovena takto: 29-15 dnů před konáním tábora 30% z ceny 
tábora, 14 – 7 dnů před konáním tábora 50% z ceny tábora, v době kratší než 7 dnů před 
konáním tábora 100% z ceny. 

6. Pakliže tábor nebude možné uskutečnit z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje 
(v souvislosti s šířením nákazy COVID-19), resp. bude tábor v době kratší než 30 dní před 
zahájením zrušen vládním nařízením, bude objednateli vráceno 90% z uhrazeného poplatku, 
tzn. 2250 kč. 

7. Maximální počet účastníků bude 15. 

8. Minimální počet účastníků bude 10. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušení akce v 
případě, že by nedošlo k naplnění této kapacity. V takovém případě bude celá částka vrácena 
zákonnému zástupci, a to do 5 dnů od ohlášení nekonání akce.

9.Program je zajištěn v době vždy od 8,00 do 16,00 h. Zákonný zástupce nebo jím pověřená 
osoba je tedy povinen předat dítě nejpozději v 8,00 h. a vyzvednout si je nejpozději v 16,00 h.

10.Za mobilní telefony a další cenné věci, které budou mít děti s sebou v průběhu tábora, 
jejich případné poškození či ztrátu provozovatel nezodpovídá.

11.Podmínkou přijetí účastníka je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, 
zaplacení akce a předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu na tábor.
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