
 

e-mail: baskethb@seznam.cz,   +420 737 034 558 

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
Sportovní hry (basketbal apod.) 2019 

 
Závazná přihláška na příměstský tábor, který se uskuteční v době  
  Havlíčkův Brod     26 - 29. 8. 2019 
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………….……………………….…….……………. 
 
Datum narození: ………………Rodné číslo: …..…………………….……….. Zdr.poj.…..….……  
 
Bydliště:……………………………..…………………….…………………………………………….. 
 
Jméno rodiče (zákonného zástupce):……………………………….……………… nar.:..……..… 
 
Bydliště:……………………………..…………………….…………… …………………..………….. 
 
Telefon (rodiče): ……………………….……e-mail (rodiče):………............................................. 
 
IČO zaměstnavatele, pokud hradí příspěvek: ………………e-mail  ......................................... 
 
 
Dítě bude chodit z tábora a) samo b) bude předáno rodičům 
 
 
……………………………                                    …………………………………………... 
               datum                                                           podpis zákonného zástupce 
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 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010356 Příměstský tábor  Sportovní hry 2019, 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. 

Poplatek za tábor uhraďte na základě zaslané faktury bankovním převodem. 
Pokud bude poplatek hradit zaměstnavatel, sdělte fakturační údaje. 
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: baskethb@seznam.cz nebo doručte osobně pí. 
Kratochvílové TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod  
 
Bc. Miroslav Krajcigr, DiS. – hlavní vedoucí Příměstského tábora 2019 TJ Jiskra HB Basketbal 
 
 
Cena tábora -  1.200,-Kč    (včetně obědů a pitného režimu) 
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