
 

 

PŘIHLÁŠKA NA III. TURNUS LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA V ZALUŽANECH 

Termín: 3. 8. 2020 – 17. 8. 2020 

Místo konání: Rekreační středisko Zalužany u Příbrami, 262 84 Zalužany 2, okres Příbram 

Hlavní vedoucí: Jarmila Křivková 

Pořadatel: Nezávislá odborová organizace Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň, IČO: 17048079 

 Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň, IČO: 00064211 

Jméno a příjmení dítěte:    Rodné číslo:  _  _  _  _  _  _  /  _  _  _  _  

Bydliště:    PSČ:   _  _  _    _  _ 

Doprava: Praha / Ústí nad Labem / vlastní*  *nehodící se škrtne 

Jméno otce:     Mobil:     

Otec dítěte je zaměstnancem Nemocnice Na Bulovce: ano  /  ne  Oddělení:    

Jméno matky:    Mobil:    

Matka dítěte je zaměstnancem Nemocnice Na Bulovce:  ano  /  ne  Oddělení:    

Emailové adresy:    

 

Storno podmínky:  Měsíc před odjezdem (4 týdny) a méně   - 30 % z ceny poukazu 

    Čtrnáct dní před odjezdem a méně  - 50 % z ceny poukazu 

    Tři dny před odjezdem a méně   - 100 % z ceny poukazu 

Vedení tábora a táborovému zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo tyto závažnější nemoci:    

  

Dítě je alergické na tyto léky, potraviny, apod.:    

  

Dítě užívá tyto léky (uveďte včetně dávkování):    

  

Další skutečnosti, na které chcete upozornit (například požadavky na společné ubytování dětí, syndrom ADHD, apod.):  

  

Dítě má ve škole asistenta: ano  /  ne z důvodu:  
 

Adresy a kontakty zákonných zástupců dosažitelných v době konání tábora (termín uvedený v horní části této přihlášky):   

Jméno a příjmení:    

Adresa:    Mobil:    
 

V případě, že moje dítě poškodí, zničí, učiní cizí věc neupotřebitelnou nebo neopravitelnou, zavazuji se, že škodu jako zákonný zástupce 

uhradím.  

Na táboře nebude tolerováno kouření, požívání alkoholu a návykových látek, šikana.  

Při porušení těchto zákazů budou kontaktováni rodiče a dítě bude na jejich náklady posláno domů. Stejně tak bude postupováno i při 

opakovaném porušování táborového řádu a příkazů vedoucích tábora. 

Dále potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a do této přihlášky jsou pravdivé a nezkreslené. 

Datum:    Podpisy zákonných zástupců:    



 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) 

Uděluji tímto souhlas: 

Nezávislá odborová organizace Bulovka 

Sídlo: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň 

IČO: 17048079 

(dále jen „správce údajů“) 

 

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala osobní údaje nezbytné pro 

organizaci akcí určených pro děti a mládež, které uvedená společnost pořádá (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo 

dítěte, adresa trvalého bydliště, jména a příjmení zákonných zástupců dítěte, telefonní a e-mailové spojení 

zákonných zástupců dítěte, údaje o zdravotním stavu dítěte, jména, příjmení, adresa a telefonní spojení příbuzných 

dítěte dosažitelných v době konání tábora – pro případ dovolené zákonných zástupců, apod). 

Tyto údaje jsou nezbytné pro organizaci akcí pro děti a mládež a Nezávislá odborová organizace Bulovka si vyhrazuje 

právo shromažďovat tyto údaje po dobu 5 let, protože mohou být dodatečně vyžadovány oprávněnými institucemi. 

ANO – NE ** 

(** nehodící se škrtne) 

Dále uděluji souhlas se zveřejněním fotografií mého dítěte / dětí na sociální síti Facebook a webových stránkách. 

Zveřejněny budou pouze fotografie, bez uvedení dalších identifikátorů. Fotografie jsou pořizovány výhradně 

v souvislosti s informováním rodičů o dění na táboře a k tvorbě historie tábora. 

Tento souhlas lze kdykoliv vzít zpět a lze také požádat o vymazání fotografií formou písemného oznámení na 

emailovou adresu tabory@bulovka.cz. 

ANO – NE ** 

(** nehodící se škrtne) 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:      

Adresa trvalého bydliště:     

Mobilní telefon zákonného zástupce:     

E-mailový kontakt:     

Jméno a příjmení dítěte:     

Rodné číslo: _  _  _  _  _  _  /  _  _  _  _ 

 

 

V   dne      

    podpis zákonného zástupce 

 

tabory@bulovka.cz

