
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 
Haškova 1, 73601 Havířov, tel. 596 810 145 
www.csvc.cz 

 

Letní příměstský tábor PRO DĚTI OD 6 - 14. LET 

„MÁME  RÁDI  ZVÍŘATA “ 
 

Termín: 20.07 -24.07.2020 / pondělí – pátek vždy od 8:00 do 16:00hod 

 

Začátek:    20.07.2020     08:00 hodin, středisko Šumbark 

Konec:       24.07.2020     16:00 hodin, středisko Šumbark 

 

Sebou :       Průkazku pojištěnce, přezůvky, oblečení dle počasí a 

programu, kapesné + BANDASKU na doplňování pití v rámci pitného 

režimu, pláštěnku, batoh.  

 

Cena:  700,-Kč s jídlem / 300,-Kč bez jídla 
V ceně je zahrnuto : obědy, pitný režim, celodenní výlet ( cestovné, vstupné ), 

odměny. 

 

Místo:  Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Lomená 9,  

  736 01 Havířov-Šumbark 

Kapacita:  25 míst 

 

Kontakt:  Pavel Toman  ( vedoucí akce ) 

 mobil: 731 625 891 e.mail: p.toman@csvc.cz 
 

Přihlášku i s platbou doručte do střediska nejpozději 14 dní před 

uskutečněním akce. 

 
 

Na co se můžete těšit: Připravte se na velké dobrodružství se zvířaty a vstupte 

spolu s námi do jejich  světa, do dob dávno minulých i těch současných. Čeká na vás 

zábavný program, tvoření, stavění, výlet a spousta pravěkých ještěrů i dnešních 

chlupatých miláčků… 

 

  

 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 
Haškova 1, 73601 Havířov, tel. 596 810 145 
www.csvc.cz 

 

Závazná přihláška  
Letní příměstský tábor PRO DĚTI OD 6 - 14. LET 

„MÁME  RÁDI  ZVÍŘATA“ 
 

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

Bydliště:…………………………………………………………………… 
 

Datum narození:…………………. Zdravotní pojišťovna:….................. 
 

Kontakt na rodiče (nutné):………………………………………………… 
 

E-mail:……………………………………………………………………… 
 

Zdravotní problémy:………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

V souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) si Vás 

dovolujeme informovat, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, 

zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Osobní údaje jsou zpracovávány za 

účelem vedení povinné dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro účely 

organizace zájmového vzdělávání, evidence účastníků a vedení účetnictví střediska. Osobní 

údaje jsou zpracovávány z titulu plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy. V případě, že 

k tomu udělíte souhlas, budou osobní údaje, a to fotografie, využívány k informačním a 

propagačním účelům. Souhlas je dobrovolný a kdykoli odvolatelný. 

Středisko jmenovalo ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským pověřence pro ochranu 

osobních údajů. Funkci vykonává JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. Pověřence můžete kontaktovat na e-

mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz. 

Souhlasím s použitím fotografických materiálů pořízených při akcích konaných střediskem pro 

informační a propagační účely (nástěnky, letáky, www stránky, video z vystoupení a soutěží, 

kronika města Havířova. Žádáme, zakřížkujte.         ANO     NE 

 

Souhlasím s tím, aby po ukončení akce šlo mé dítě samo domů  ANO  /  NE  vyzvednu si ho. 

Prosím zakroužkujte!!!! 

Datum: 
 
           podpis zákonného zástupce 

http://www.csvc.cz/
http://www.csvc.cz/

