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REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR č.  …......... 
Registrační přihlášku odevzdejte co nejdříve, aby Vám interní systém SVČ vygeneroval variabilní symbol. 

Záloha zaplacena dne: ...................... 

místo konání: Zblovice u Bítova                 termín: 4. 8. – 15. 8. 2020  

Hlavní vedoucí: Marta Malenová, tel: 604 923 965, e-mail: malenova.m@svcznojmo.cz 
 

Všechny následující údaje jsou povinné, prosím vyplňte čitelně: 
 

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________________________ Rod. č: ______________ 

Bydliště: ___________________________________________________________________ PSČ: _____________ 

Škola/třída: _____________________________________________/_____ Zdravotní poj.: _______________ 

Jména zákonných zástupců: ____________________________________________________________________ 

Tel.: ____________________________ E-mail: ______________________________________________________  

Cena tábora: 5 520 Kč / záloha 500 Kč (doplatek 5 020 Kč do 30. 4. 2020) 
Částka pokrývá náklady na pojištění, dopravu, stravu, ubytování, materiálně technické zabezpečení, mzdy pracovníků tábora. 

 

Pro zajištění účasti dítěte na táboře je potřeba uhradit jednorázovou nevratnou zálohu 500,- Kč, při odevzdání 

registrační přihlášky v hotovosti na pokladně SVČ, nebo převodem (až po obdržení variabilního symbolu). 

Platba doplatku – převodem nebo na pokladně SVČ Znojmo, nejpozději do 30. 4. 2020. 

Označte způsob platby :   na pokladně SVČ        bankovním převodem  

Fakturou zaměstnavateli (je nutná objednávka od zaměstnavatele)  

 U svého dítěte upozorňuji na alergie: ____________________________, užívání léků: ____________________ 

Chci být v oddíle, který vede: _______________________________ s kamarádem: ________________________ 

Pokud se ze závažných důvodů (nemoc) Vaše dítě nezúčastní tábora, okamžitě tuto skutečnost nahlaste hlavnímu vedoucími tábora 

a předložte písemné vyjádření lékaře. Po odečtení nevratné zálohy 500,- Kč Vám bude vrácena částka ve výši nevynaložených 

nákladů. Vrácení proběhne po vyúčtování tábora. V případě, že si zajistíte náhradníka, který provede úhradu tábora, můžeme mu 

místo postoupit a částku vám vrátit celou. Lze uplatnit do dne nástupu na tábor včetně. Potvrzení: potvrzuji správnost výše 

uvedených údajů. Informovaný souhlas viz příloha. 

Přihláška podléhá pravidlům Přihláškového řádu SVČ Znojmo, který je dostupný na službě Sokolská 8, J. Curie 4 a na webových 

stránkách SVČ Znojmo www.svcznojmo.cz . Uvedený Přihláškový řád jsem si přečetl(a). Po zaplacení poplatku obdržíte další 

potřebné formuláře.  

Dítě musí dodržovat táborový řád! 

 
V ___________________ Dne _________________                            ___________________________                                                                                                                                                

podpis zákonného zástupce dítěte 
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Táborový řád 

platný pro táborové činnosti Střediska volného času Znojmo 

Doporučení: Přečtěte si ho se svým dítětem již před táborem.  

Bude s dětmi projednán na 1. táborovém nástupu 

 Na táboře se chovám k ostatním kamarádsky. 

 Řídím se rozhodnutím svého vedoucího. 

 Zbytečně nežaluji. Nestraším ostatní. 

 Bez vědomí vedoucích neopustím tábor. 

 Chovám se ohleduplně k přírodě. 

 Tábor i sebe udržuji v čistotě. 

 Jídlo a pití jím pouze v jídelně, nenosím je do stanů, chatek, pokojů. 

 Cizí stany, chatky, pokoje nenavštěvuji bez pozvání a po večerce.     

 Nález ztracených věcí oznámím. Nikomu nebudu brát věci schválně. 

 Koupat se smím jen v přítomnosti vedoucích /bazén, řeka, koupaliště/. 

 Neznečišťuji bazén ani jeho okolí. Před koupáním se osprchuji a 

opláchnu si nohy. Do bazénu lezu jen po žebříčku. Neskáču do něj. 

 Po večerce nechodím zbytečně po táboře. 

 Uložený úkol vykonám a dávám pozor, co mi k němu vedoucí řekne. 

 Vypůjčené věci vrátím a budu se chovat šetrně ke společnému majetku. 

 Každé zranění nebo zdravotní problém nahlásím na ošetřovně 

zdravotnici/zdravotníkovi. 

 Případné hrubé porušení těchto pokynů /i ohrožování zdraví kouřením, 

pitím alkoholu či požívání omamných látek / může být potrestáno 

vyloučením z tábora. 

 Budu dávat dobrý pozor, když mě vedoucí bude seznamovat se všemi 

nebezpečnými místy v táboře a jeho okolí, aby se omezilo nebezpečí 

úrazu účastníků tábora. 

Důležitý dodatek pro rodiče: Tábora se může zúčastnit jen dítě, které svým chováním 

neohrožuje svoji bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků tábora. 

Mgr. Hana Bílková, ředitelka SVČ Znojmo 

  



             Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace     
                                     Sokolská 1277/8, 66902 Znojmo  

IČ: 70285314 Telefon: 515 224 353      

 info@svcznojmo.cz  www.svcznojmo.cz 

 

 

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů 
Přihláška č. 

Uděluji organizaci Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace IČ: 70285314 se sídlem Sokolská 1277/8 66902 
Znojmo (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: 
 

  Účastník 
Jméno a příjmení  adresa  Datum 

narození 
 

 

  Propagační aktivity 
Účel zpracování Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových 

stránkách a v tištěných materiálech) při organizaci zájmového vzdělávání. 

Rozsah 
osobních údajů 

Fotografie, video nahrávky 

Doba 
zpracování 

3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání 

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem  ANO    NE  
 

  Souhlas pro přímý marketing 
Účel zpracování Kontaktování a zasílání nabídek (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, 

táborů apod. pořádaných Správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce. 

Rozsah 
osobních údajů 

Telefon, mobilní telefon, emailová adresa 

Doba 
zpracování 

3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 

   Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem  ANO    NE  
 

   Souhlas s poskytnutím e-mailové adresy 
Účel zpracování Kontaktování a předávání informací v souvislosti s akcí, kroužkem, táborem, na které je člen 

zájmového vzdělávání přihlášen.  

Rozsah 
osobních údajů 

Emailová adresa 

Doba 
zpracování 

3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání 

   Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem  ANO    NE  
 

   Souhlas s poskytnutím názvu zdravotní pojišťovny dítěte 
Účel zpracování Ošetření v případě úrazu a nemoci při účasti na aktivitách pořádaných SVČ Znojmo. Řešení 

pojistné události. 

Rozsah 
osobních údajů 

Číslo nebo název pojišťovny 

Doba 
zpracování 

3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání 

   Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem  ANO    NE  
 

Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování 
osobních údajů účastníka (u nezletilých jeho zákonného zástupce) a že jsem byl Správcem řádně poučen o všech 
okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.  

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

  Adresa: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  Ve Znojmě dne …………………………………..  podpis zákonného zástupce …………………..…………………………. 

 


