
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………… Přezdívka (má-li): …………………………………….......

Rodné číslo: ……………………………………../……………… Věk: ………… e-mail: …………………………………………………………………………...................

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

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

Chci dostávat informace o plánovaných akcích a oddílové novinky e-mailem? *     ANO – NE – JIŽ DOSTÁVÁM

Jméno a příjmení rodičů: ………………………………………………………...................………………..………………… Tel.: ………………………………………..

Zaměstnavatel (v případě platby přes zaměstnavatele): …………………………………………..........…………………………………………………………….

Telefonické spojení na rodiče v době tábora: ……………………....………… E-mailové spojení na rodiče: …………………………………...............

Chci dostávat informace o plánovaných akcích a oddílové novinky e-mailem? *     ANO – NE – JIŽ DOSTÁVÁM 

Je dítě členem našeho oddílu?* ANO – NE

Kolikrát bylo na táboře: ................... Kde: ............................................................................................................................................

Typ tábora kde bylo*:  stanový – chatkový – pevná budova

Je na něco alergické: .............................................................................................................................................................................

Užívá pravidelně nějaké léky (jaké): .....................................................................................................................................................

Další důležitá sdělení ohledně zdravotního stavu: ...............................................................................................................................

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

Fyzické zvláštnosti, zejména ty, které dítě omezují (nosí brýle, rovnátka): ..........................................................................................

Je plavec?: ..................................... Povahové vlastnosti: .....................................................................................................................

Je dítě dostupné domluvě, popř. jaký způsob jednání na vaše dítě platí: ............................................................................................

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

Které jídlo dítě zásadně odmítá: ...........................................................................................................................................................

Datum: .......................................................                         Podpis rodičů:...............................................................

Údaje vyplňují zásadně rodiče, důkladně ve všech kolonkách, protože vedoucí na táboře nebývají vždy stejní jako přes rok.  Tábor musí být uhrazen převodem 
na oddílový účet nejpozději 30.6.2022 a jako var.symbol uveďte rodné číslo dítěte. Účast na táboře je rezervovaná až po doručení vyplněné přihlášky a uhrazení 
zálohy 500,- Kč (popř. plné částky).

Podle zákona o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby osobní a citlivé údaje uvedené v této přihlášce a případný audiovizuální záznam z tábora (fotografie, video) byly používány
a zpracovány pro potřeby sdružení Duha Křišťál  po dobu nezbytně nutnou před a po skončení tábora, pokud současně není účastník členem dužiny (pak se tato doba řídí údaji
uvedenými v podobné klauzuli na přihlášce do dužiny). Potvrzuji zároveň, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé.

Přihlášky odevzdávejte co nejdříve – kapacita tábora je omezená!            S pozdravem Lenočka a ostatní vedoucí

Info: L.Pospíšilová (Lenočka): tel.: 603 214 518  nebo T.Pospíšil (Stoupa): 603 214 515, e-mail:  tabor@duha-kristal.cz

http://www.duha-kristal.cz http://tabor.lutin.cz

       * - nehodící se škrtněte

Závazná přihláška na 27.dětský letní tábor – Na přání bohů
Na Hoštejně (u Zábřeha n.M.) v termínu 23.července - 6.srpna 2022
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