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                                                                                         kuncluvmlyn@volny.cz                              
 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR  „ PRÁZDNINY V SEDLE „ r.2023 
 
Jméno a příjmení: 
 
Datum narození: 
 
Adresa: 
 
PSČ:                          E-mail rodičů: 
 
Jméno a telefon rodičů: 
 
Dosavadní jezdecké zkušenosti:      začátečník    -      pokročilý         - jezdec 
 (zatrhněte)                                   
 Zdravotní údaje: alergie:  
                            léky: 
                            jiné: 
                            plavec – neplavec (zatrhněte) 
Termíny turnusů: 
1.  02.7.   -  08.7.                       Pokud by Vám vyhovovaly ještě další dva      
2.  09.7.   -  15.7.                             náhradní termíny, uveďte.       
3.  16.7.   -  22.7. 
4.  23.7.   -  29.7. 
5.  30.7.   -  05.8.  
6.  06.8.   -  12.8. 
7.  13.8.   -  19.8. 
8.  20.8.   -  26.8.    

 
Číslo vybraného turnusu: 
Náhradní termíny: 
 
Jméno kamarádky/kamaráda s kterým bych rád(a) byl(a) ve stanu: 

NELZE 100% ZARUČIT! 
 

Odesláním přihlášky souhlasím s preventivní kontrolou výskytu vší u svého dítěte a se 
zpracováním osobních údajů 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
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. 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 farmy  Kunclův mlýn. 
„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (farmu Kunclův mlýn) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným 
účelům.“ 

 


