PŘIHLÁŠKA PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ T ÁBOR ZLONÍN

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:

Termín:

Zdravotní pojišťovna:

srpen I (viz web)

Zkušenosti s golfem: ZAČÁTEČNÍK

POKROČILÝ

Vlastní vybavení: ANO NE

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon:

Email:

Datum a místo:

Podpis:

Cena: 3300,-

Cena člen GCZLO: 3000,-

Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na klubový email: info@golfzlonin.cz nebo
odevzdejte v klubovně Golf Clubu Zlonín.
Příměstský tábor lze zaplatit v hotovosti v klubovně Golf Clubu Zlonín nebo převodem na
účet Golf Club Zlonín o.s. (č.ú.: 234240840/0300, VS: 072017 (pro první termín) a 082017
(pro druhý/třetí termín), do zprávy pro příjemce uveďte jméno golfist(k)y). Platbu za
sourozence lze provést v jedné platbě.
Přihláška je platná až po uhrazení dané částky.
Informace o programu je součástí přihlášky jako příloha nebo ke stažení na našich
webových stránkách www.golfzlonin.cz
Vaše dotazy směřujte na Ondřeje Vrabce (731 589 638 nebo info@golfzlonin.cz).
V dostatečné době před táborem (14 dní) zasíláme všem přihlášeným informace, co
nezapomenout, připomínáme úhradu a další důležité věci, aby vše proběhlo první den
tábora hladce.
Těšíme se na Vás malí, velcí, začínající nebo již hrající golfisté :)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE P ŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ZLONÍN
Doprava
Doprava dětí je zajištěna rodičem nebo zákonným zástupcem.
Začátek a konec
Příchod dětí je pondělí až pátek vždy mezi 7:45 – 8:15.
Odjezd vždy kolem 15:00 (za příplatek – 150,-/hodina - lze domluvit individuální
program pro děti v době od 15:00-17:00).
Účast rodičů při příjezdu i odjezdu je nezbytná.
Rodiče jsou povinni odevzdat při prvním setkání potvrzení o bezinfekčnosti a
zdravotní způsobilosti dítěte.
Výbava
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
Oblečení na sport a venkovní hry/aktivity (náhradní oblečení při nepřízni počasí
apod.)
Sportovní obuv
Opalovací krém
Golfové vybavení (bag, hole, míčky, ale i boty nebo rukavice) – pokud dítě má své
vlastní
Pokrývku hlavy
Děti nepotřebují cennosti nebo mobilní telefony a jiná zařízení, za které pořadatel
nenese zodpovědnost.
Storno poplatky
50% do 14 dnů před zahájením kempu
100% méně než 14 dní před zahájením kempu
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na Ondřeje Vrabec, který kemp za Golf
Club Zlonín zajišťuje.
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POTVRZENÍ O BEZINFEK ČNOSTI A ZD RAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
DÍTĚTE

Jméno: .................................
Potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 1 dne
Prohlášení
Potvrzuji, že okresní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil ................................
narozené(mu) dne .................. bytem .............................., který(á) je v mé péči,
karanténní opatření nebo zvýšený zdravotnický, či lékařský dozor.
Prohlašuji, že mi není též známo, že v posledním týdnu před uvedeným datem tábora
přišel(a) můj syn (moje dcera) do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
V ............................... dne .......................
.................................
podpis zákonného zástupce dítěte

Zdravotní způsobilost
Užívá dítě pravidelně nějaké léky?
Jaké a kdy:

Alergie (v případě že ano, jaké?)

Existuje nějaké zdravotní omezení dítěte?

Potvrzuji, že veškeré informace jsou pravdivé:

................................
podpis zákonného zástupce dítěte
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Souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte
a video a fotodokumentace:
v zájmových útvarech, na příměstských a pobytových táborech
Souhlas se zpracováním osobních údajů
udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Já, níže podepsaný/á:
Jméno a příjmení matky: …………………………………………..................
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení otce: ……………………………………………………………………
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
jakožto zákonný zástupce níže uvedeného nezletilého (dále jen „syn/dcera“) souhlasím se zpracováním
osobních údajů:
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………..
Tento projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje mého syna/dcery budou zpracovávány pouze
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu
s příslušnou legislativou v platném znění.
Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení a rodné číslo,
• místo trvalého pobytu,
• zdravotní stav,
• zdravotní pojišťovna,
Souhlas je poskytnut za účelem:
•

Zpracování osobních údajů v rámci činnosti GCZLO a z toho vyplývající povinnosti shromažďovat a
archivovat osobní údaje klientů dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
přepisů.

•

Zveřejnění fotografií a videí na webových a facebookových stránkách GCZLO.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery Golf Clubem Zlonín po dobu trvání činnosti
tábora do odebrání souhlasu a po dobu definovanou příslušnou legislativou:
- zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů mého syna/dcery Golf Clubem Zlonín:
Golf Club Zlonín je oprávněn použít osobní údaje mého syna/dcery pouze v souladu s výše uvedeným
účelem a po výše uvedenou dobu nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných
v trestním řízení.
Golf Club Zlonín je dále oprávněn poskytnout osobní údaje mého syna/dcery pouze subjektům
spolupracujícím s Golf Clubem Zlonín na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S
takovými subjekty se Golf Club Zlonín zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování
osobních údajů mého syna/dcery.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
• o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
• o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu uvedenou v
záhlaví tohoto Souhlasu.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas
vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.
Tento Souhlas musí být parafován oběma zákonnými zástupci nezletilého.
V případě, že Souhlas podepíše pouze jeden ze zákonných zástupců, je nutné, aby k tomuto úkonu měl
náležité oprávnění, a to v podobě plné moci druhého ze zákonných zástupců nezletilého, parafované
úředně ověřeným podpisem.
Subjekt údajů dostane jedno pare uděleného souhlasu, v případě parafování Souhlasu oběma zákonnými
zástupci nezletilého obdrží každý z nich po jednom pare, aby měl informace o tom, jaký souhlas udělil a
jak jej může odvolat.
Podpis zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce

.........................................................

…………………………………….......

Jméno a příjmení (matka)

Jméno a příjmení (otec)

V ........................ dne: ..........................................
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