
Závazná přihláška na příměstský tábor s koňmi SK Mušketýr ve Slezské Ostravě 2020

Závazně přihlašuji své dítě na příměstský tábor s koňmi SK Mušketýr ve Slezské Ostravě na:
Turnus Termín Turnus Termín

I. 6. - 10.7.2020 V. 3. - 7.8.2020

II. (IJK) 13. - 17.7.2020 VI. 10. - 14.8.2020

III. (IJK) 20. - 24.7.2020 VII. 17. - 21.8.2020

IV. (IJK) 27. - 31.7.2020 VIII. 24. - 28.8.2020

Účastník (je nutné správně vyplnit všechna pole)

Jméno a příjmení: Rodné číslo: 
Bydliště:  Zdravotní pojišťovna: 

Kontakt na rodiče v době pobytu dítěte na táboře (je nutné vyplnit kontakt alespoň na jednoho zákonného zástupce)

Jméno a příjmení matky: 
Bydliště: 
Telefon domů: Telefon do práce: 
Email: 
Jméno a příjmení otce:
Bydliště: 
Telefon domů: Telefon do práce: 
Email: 
K přihlášce je nutné přiložit zdravotní posudek od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti, a to první den při nástupu dítěte

na tábor. 
Způsoby platby

Záloha ve výši 1.000,- Kč je nevratná, musí být uhrazena nejpozději do dvou týdnů od přijetí přihlášky. Zálohu si 
přeji hradit: 

Hotově v prostorách klubu po tel. domluvě Bankovním převodem

Složenkou Z podnikových fondů FKSP
Doplatek ve výši 2700,- Kč (v případě II. - IV. turnusu – intenzivní jezdecký kurz doplatek 3300,- Kč) si přeji 
hradit: 

Hotově v prostorách klubu po tel. domluvě Bankovním převodem

Složenkou Z podnikových fondů FKSP
Pokud si přejete tábor hradit jiným než uvedeným způsobem, uveďte to, prosím, zde: 
 
Číslo účtu: 2200498084/2010 (FIO Banka); jako variabilní symbol uvádějte, prosím, rodné číslo dítěte. 

  Souhlasím /  nesouhlasím se zveřejněním fotografií dítě na webových stránkách klubu skmusketyr.eu v 
souladu s GDPR. 

Datum Podpis zákonného zástupce

Tuto přihlášku, prosím, netiskněte! Tuto přihlášku si stáhněte, vyplňte, uložte a pošlete na e-mail:
skmusketyr.tabor@email.cz . Přihláška se poté podepíše v den nástupu dítěte na tábor. 

Kontaktní adresa: Hovjacká Markéta Telefon: 733 760 300 

Vlčkova 391/40, Ostrava-Slezská 710 00 Email: skmusketyr.tabor@email.cz  

Webové stránky: www.skmusketyr.eu  



Sportovní klub Mušketýr, z.s. | www.skmusketyr.eu
Vlčkova 391/40, Slezská Ostrava, 710 00

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Adresa místa trvalého pobytu: 

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. 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 je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně
některých  zákonů.  Svým  podpisem  udělujete  provozovateli  tábora,  jakožto  správci  2  osobních  údajů,  svůj
souhlas  s  tím,  aby  zpracovával  osobní  údaje,  obsažené  v  přihlášce.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány
maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude
moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci
tábora  nezbytné v  případě nutnosti  je  po  nás  mohou dále  vyžadovat  oprávněné instituce  (KHS,  zdravotní
zařízení atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou
administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb,
pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se
našeho tábora. Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští
sezónu. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně
tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit SK Mušketýr. 

„Zmocňuji tímto provozovatele tábora (Sportovní klub Mušketýr, z.s.) ke zpracování osobních údajů ve výše 
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“ 

................................................….                                                               ...…….……...........................................………….

 datum                                                                                                             podpis zákonného zástupce
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