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Přihláška na příměstský tábor Nová Role      
 

v termínu: od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 
                   
Pořadatel tábora: MAS Krušné hory, o. p. s., IĆ: 22691022 
Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov      
Provozovna: Brigádnická 709, 363 01 Ostrov 
Kontakt: Daniel Benda / benda@mas-krusnehory.cz / tel:+420 608734 854 
 
Údaje o přihlašovaném dítěti 
Jméno a příjmení dítěte: 
Datum narození: Rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
 
Zdravotní pojišťovna: 
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie): 
 
 

 
Údaje o rodičích 
Jméno a příjmení matky: 
  
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE                                                          
Datum narození: 
Adresa trvalého bydliště: 
Adresa společné domácnosti s dítětem: 
Telefon do zaměstnání Mobilní telefon: 
Telefon domů E-mail: 
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)1: 
 
 
Datum a podpis: 

 

Jméno a příjmení otce: 
 
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE                                                          
Datum narození: 
Adresa trvalého bydliště: 
Adresa společné domácnosti s dítětem: 
Telefon do zaměstnání Mobilní telefon: 
Telefon domů E-mail: 
Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)1: 
 
 
Datum a podpis: 

 
Podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce 
může dojít k naplnění skutkové podstaty poškození finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku. 
 
Zároveň souhlasím s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro potřeby 
projektu č. CZ03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji jako podpořená osoba na dobu zapojení v projektu (tedy po 
dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se 
k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po 
poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu 
s platnými zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele 
osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů. 

 
1V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, osoby v procesu 
vzdělávání uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu). 
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Se smluvními podmínkami jsem se seznámil: ANO – NE (nehodící škrkněte) a beru je na vědomí. 
 
Rovněž beru na vědomí, že celou cenu tábora je nutné uhradit před konáním tábora, a to nejpozději 14 dní  
před zahájením turnusu. 
  
Tábor bude probíhat dle všech aktuálních opatření vlády, která budou v daný týden aktuální. 
 
V den konání tábora je povinné odevzdat podepsanou bezinfekčnost (nemusí být od lékaře)  
 
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte pro potřeby 
organizátora akce. 
 
Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech. 
 
 
 
Dítě každý den v čase zahájení akce: (hodina bude upřesněna před zahájením akce) 
 
 
                                              předám osobně – přijde samostatně. 
                                                                   (nehodící škrkněte)  

 
 
Dítě každý den akce v čase ukončení: (hodina bude upřesněna před zahájením akce) 
 
                                         převezmu osobně – odejde samostatně.  
                                                         (nehodící škrkněte)  

 
Dva týdny před zahájením vám budou na mail zaslány další potřebné informace včetně programu. 
 
 

Poznámky pro vedoucí akce a zdravotní stav dítěte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                                  Podpis rodiče (zákonného zástupce): 
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                                                        SMLUVNÍ PODMÍNKY  
                              na příměstský tábor v termínu: od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022  Nová Role 
 
1. Podmínka účasti 
 
•  sportovní vybavení: lyže, lyžařské hole, lyžáky, přilba a brusle na led 
•  platnost přihlášky je v okamžiku uhrazení platby a dodání všech povinných formulářů 
 
 
2.Cena tábora   1300 Kč 
 
Cena zahrnuje: • svačinu, oběd, pitný režim 
                         • cestovné 
                         • vstupné  
                         • skipas 
                         • lyžařského instruktora 
                         • drobné odměny a výtvarný materiál 
 
3. Přihlášení dítěte na tábor  
 
Zákonný́ zástupce si účast na táboře/akci pro své dítě objednává do termínu, uvedeném v nabídce a to písemně 
na přihlášce. Přihlášení dítěte na příměstský tábor musí být akceptováno a potvrzeno ze strany organizátora tj. 
MAS Krušné hory, o. p. s.  
 
4. Platba za tábor  
 
Platbu uhraďte nejpozději 14 dní před zahájením tábora.  
Forma úhrady: V hotovosti v kanceláři MAS-Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 36301 Ostrov, nebo na účet 
číslo 3074989329/0800. Do poznámek uveďte celé jméno dítěte za které platbu zasíláte.  
 
5. Zrušení tábora: 
 
Tábor bude zrušen nebude-li naplněna kapacita min 10 dětí, jejichž rodiče působí na trhu práce. 
Zruší-li zákonný zástupce účast dítěte po úhradě platby za tábor, bude platba ponížena o již skutečně 
vynaložené náklady min. však o 1/5 nákladů. Přihláška lze zrušit písemnou formou na emailovou adresu 
benda@mas-krusnehory.cz nebo telefonicky na číslech: 
 
                                     777 883 348 PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová – hlavní vedoucí tábora  
                                     608 734 854 Daniel Benda – projektový manažer MAS Krušné hory, o.p.s. 
  
6. Závěrečná ustanovení 
  
➢ Za stav lyžařského/snowboard vybavení zodpovídájí rodiče. Mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné 

cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy a organizátor za tyto věci 
nezodpovídá.  

➢ Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na 
přihlášce dítěte k příměstskému táboru. Za cenné předměty (hodinky, řetízky, mobilní telefony…), které 
dáte dětem na PT, neručíme 

➢ V případě nevhodného chování účastníka nebo nečekané události (vážné zranění), bude kontaktován 
zákonný zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout.  

➢ Pokud dojde k předčasnému ukončení účasti ze strany účastníka (hrubé porušení pravidel, nenastoupení 
na akci, nedokončení akce z důvodu nemoci), popřípadě se nezúčastní akce, a to z jakéhokoli důvodu a 
nebude zároveň přijat náhradník, nevzniká tímto účastníkovi žádný nárok na vrácení uhrazené ceny.  

➢ V rámci aktuálních epidemiologických vládních nařízení před a v průběhu příměstského tábora 
organizátor nebude zajištovat jakoukoliv formu testováni (antigen, PCR). Toto zajistí 
rodič/zákonný zástupce. 

➢ V případě nenaplnění min počtu 10ti účastníků splňující kritéria, nebude příměstský tábor 
realizován. 
 
 

 
 
 
 
V Ostrově, dne:                                                                                       Podpis rodiče (zákonného zástupce): 
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