Potvrzení rodičů

Souhlas se zveřejňováním a pořizováním fotografií a videí
Svým podpisem stvrzuji, že Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš bude moci
zveřejnit fotografie a videa dítěte a poskytnout je třetím stranám (Exit 162) za účelem
propagace.

Prohlašuji, že dítě (jméno):.………………..…...................................................
narozené:...............………....……………bytem:…………………..........................

..............……………….............……………….............………………
V…………………...........

dne ……………………

Podpisy zákonných zástupců **): ……………………………………………

Souhlas s nakládáním s osobními údaji
Svým podpisem stvrzuji, že Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš může nakládat
s osobními údaji, podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení EP
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
V……………………………

dne ……………………

Podpisy zákonných zástupců ***): ………………………………………
*) Svým podpisem přihlašuji svoje dítě na LT Prosatín, pořádaný Pionýr,z. s. – Pionýrská
skupina Velká Bíteš (dále jen „PS“) a jsem seznámen/a s podmínkami účasti na letním táboře
Prosatín. Jsem si vědom/a že tato přihláška je závazná. Svým podpisem stvrzuji, že všechny
údaje o mně a o dítěti jsou pravdivé a že si nejsem vědom/a skutečnosti, která by bránila
umístit dítě na tuto akci (nemoc, soudní rozhodnutí atd.). S výše uvedenými údaji bude
nakládáno podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez podpisu nemůže být
dítě přijato na LT Prosatín.
**) Podpis je nutný k přijetí dítěte na tábor. Fotografie slouží k propagaci činnosti Pionýr, z. s.
– Pionýrská skupina Velká Bíteš. Nikde nebudou zveřejněny osobní údaje osob nacházejících
se na fotografiích a videích. Souhlas se zveřejňováním a pořizováním fotografií a videí musí
být přiložen u přihlášky. Bez podpisu nemůže být dítě přijato na LT Prosatín.

je úplně zdravé. V rodině ani v místě, z něhož nastupuje do tábora, není infekční choroba
a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídili dítěti karanténní opatření, zvýšený
lékařský dozor ani lékařský dohled. Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků,
které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo
zdravotní ohrožení táborového kolektivu.
Prohlašuji, že potvrzení o zdravotním stavu mého syna / dcery ve smyslu přílohy č. 3
vyhlášky č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví v platném znění, o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti, bylo vystaveno jeho ošetřujícím lékařem a je
pravdivé.
Prohlašuji, že pokud je můj syn / dcera v ošetřování dalších lékařů či specialistů, je tento
ošetřující lékař o pobytu dítěte na letním táboře po všech stránkách informován.
Prohlašuji, že vhodnost pobytu mého syna/dcery na akci, kam je přihlašován/a touto
přihláškou, byla s těmito lékaři konzultována, o tom učiněn záznam do jejich zdravotní
dokumentace, a ti neoznačili pobyt pro mého syna/dceru za nevhodný či ohrožující, ani
mého syna/dceru neoznačili za nevhodné či nezpůsobilé k účasti na této akci.

Potvrzení nesmí být starší dne odjezdu na tábor!
Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora Prosatín 2022, který
proběhne ve dnech 17. 7. – 31. 7. 2022.
V…………….……..

dne………..………
podpis………………..……….

***) Podpis je nutný k přijetí dítěte na tábor. S osobními údaji bude nakládáno obezřetně a
podle výše zmíněných zákonů a evropských nařízení. Osobní údaje nebudou poskytnuty
neodpovědným osobám. Souhlas s nakládáním s osobními údaji musí být přiložen u přihlášky.
Více informací na: www.prosatin.cz. Bez podpisu nemůže být dítě přijato na LT Prosatín.
****) V případě, že dítě bude chtít jet pouze na týden, částka nutná k zaplacení se úměrně
snižuje na 2000,- Kč/týden. V případě sourozenců tato částka pak činí 3600,- Kč/týden.
Kdyby se dítě rozhodlo po prvním týdnu zůstat, je možně částku doplatit a pokračovat
v pobytu za podmínek, že nebude překročen limit obsazenosti tábora.

pozn.: Odevzdávejte v den odjezdu na tábor.

