
 
 

30. 7. – 1. 8. 2018 
               

 
 

Jméno a příjmení dítěte ……………..……………………….. 
 
Datum narození………...………………………………..…………………. 
 
Adresa trvalého bydliště………………….………….………………….. 
(město, ulice, č. p., PSČ)  
Kontakt na rodiče……….………………………….………………………. 

 
 

Pořadateli tábora SCEAV farní sbor Komorní Lhotka poskytuji shora uvedené osobní údaje 
mého nezletilého dítěte, a zároveň uděluji svůj výslovný souhlas s tím, aby pořadatel 
zpracovával uvedené osobní údaje (a to i automatizovaně zejména prostřednictvím jejich 
shromažďování a uchovávání) vše 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 (rovněž jako „GDPR“).  
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po nezbytně dlouho dobu (do 30. 11. 2018), 
následně budou skartovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci 
zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro organizaci 
tábora nezbytné a v případě nutnosti je po pořadateli 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 denního táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních 
služeb, pořádaných organizátorem.  
 
 
 
PODPIS zákonného zástupce........................................................................... 
 
Takto udělený souhlas je možný kdykoliv odvolat ze strany poskytovatele.  

 

Informace pro rodiče: 

Příměstský letní tábor ve Stříteži, který bude probíhat v termínu  
30. 7. – 1. 8. 2018, organizuje Slezská církev evangelická a. v.  a Křesťanské 
společenství z. s. ve spolupráci s obcí Střítež. 

Oficiální program tábora bude probíhat vždy od 8:30 do 16:00. 
Scházet se tedy budeme každé ráno od osmé hodiny v kulturním domě.  
Ukončení programu bude rovněž v kulturním domě nebo na hříšti (dle 
počasí) ve výše stanoveném čase. Děti čeká zajímavý program plný 
sportovních, kreativních a výtvarných činností, příběhy z Bible a písničky. 

V ceně je zahrnuto: dopolední svačinka (nikoliv snídaně), oběd (bude 
podáván v předsálí kulturního domu), odpolední svačinka a nápoje 
v průběhu celého dne.  

Na letní tábor vybavte děti batohem, ve kterém budou mít 
náhradní tenisky, pláštěnku (deštník), náhradní triko a kraťasy nebo 
mikinu a tepláky dle počasí. Léky, pokud nějaké užívají. 
 
Co nezapomenout 1. den: 

- vybavený batoh 
- vyplněný zdravotní dotazník a prohlášení 1 
- kopii průkazu zdravotní pojišťovny 

  
Vyplněné přihlášky odevzdat nejpozději do 15. 7. kontaktní osobě:  
Marta Kaletová, Střítež 176, 739 59 
tel.: 739 600 245, e-mail: martakaletova@seznam.cz  
 

Cena: 250 Kč 
Platba tábora: s odevzdáním přihlášky 

                                                 
1 Zdravotní dotazník a prohlášení obdržíte po odevzdání přihlášky. 
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