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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 8-17 LET 

LET´S GO 
 

Termín: 1.7. – 3.7. 2020 

Cena: 850 Kč 

 
Při odevzdání přihlášky se platí nevratná záloha 200 Kč, která se započítává do 

konečné platby. Při neúčasti účastníka je tuto informaci nutné neprodleně nahlásit. 

Storno poplatky: (neplatí při předložení lékařské zprávy) 

- více jak 2 týdny před táborem se platba kromě nevratné zálohy vrací 

- méně jak 2 týdny před táborem je storno poplatek 50% 

- méně jak 3 dny před táborem se platba nevrací 
 

Místo:  Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Haškova 1,  

  736 01 Havířov-Město 

Kapacita: 25 míst 

Kontakt: Nikola Burdíková DiS.art (hlavní vedoucí tábora) 

 mobil: +421949319112, e-mail: n.burdikova@csvc.cz 
  

Přihlášku i s platbou doručte, nebo pošlete na sekretariat@csvc.cz  

do 21.6. 2020. Při naplnění kapacity, bude vaše dítě evidováno jako 

náhradník. Platbu můžete také uskutečnit převodem z účtu a do zprávy 

pro příjemce uveďte jméno dítěte a název tábora. Číslo účtu pro platbu 

převodem: 72734791/0100. 
 

Podrobné informace (srazy, rozchody, co s sebou…) budou přihlášeným 

rozeslány e-mailem v týdnu před zahájením příměstského tábora. 

 

Na co se děti mohou těšit: 
- Mauglího stezka   - Aquapark v Bohumíně 

- lanový park v Třinci   - lesopark a koupaliště Třinec 

- bobovka v Mostech u Jablunkova  
  

 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 
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Závazná přihláška na příměstský tábor 
LET´S GO 

1.7. – 3.7. 2020 
 

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

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

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

Kontakt na rodiče:…………………………………………………………. 
 

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 

Datum: 
 
 
      podpis zákonného zástupce 

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

