
Přihláška na tábor 
Oddíl tsk Čejkovice 

Pořadatel 
Junák – český skaut, 
středisko Ratíškovice, z. s. 
sídlo: Vítězná 65, 696 02 Ratíškovice 
IČ: 61742848 

Údaje o táboru 
termín konání: 16. – 26.7.2019 
místo konání: Nová Ves u Oslavan 
vedoucí tábora: Zbyněk Škrobák 
zástupce ved. tábora: Daniela Šardická 
cena tábora: = 1900,- (sourozenci  1700,-) 

Účastník tábora 
jméno a příjmení: ……………………………………. 

datum narození: …………… RČ: ………………….. 

bydliště: ………………………………………………. 

Velikost na táborové tričko:………………………… 

Rodiče (zákonní zástupci) 
jméno matky (zákonného zástupce): 

………………………………, tel.: …………………… 

jméno otce (zákonného zástupce): 

………………………………, tel.: …………………… 

 

Prohlášení a souhlas 
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka 
v souladu s Nařízením. 

Zákonný zástupce: 
• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců po dobu přípravy 

a realizace akce, 
• výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu účastníka, 
• uhradí včas stanovený účastnický poplatek, 
• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím fotografií 

a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami, 
• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost účastníka na akci, 
• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy účastníka v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně práva 

na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů. 

Zákonný zástupce navíc  

- Souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců 
i po skončení akce. 

- Souhlasí také s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účel 
propagace činnosti a akce také na veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách organizace a 
obdobných místech a na sociálních sítích (např. Facebook oddílu TSK). 

-  Souhlasí s použitím osobních údajů pro další účely oddílu TSK.  

 
V ……………………… 

 

dne …………………… 

 
 
 

podpis zákonného zástupce 
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