
Duha Kopretina Plzeň 
sdružení dětí a mládeže 

pro volný čas, pohyb a pobyt v přírodě, hry a recesi 

 
Kontaktní adresa: Martina Václavovičová, Sedlecká 13, 323 00 Plzeň internet: http://www.kopretina.org/ 

Bankovní spojení: 2900697981/2010 IČO: 60 61 19 28 E-mail: martina@kopretina.org tel.: 777 563 433 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2020 

 
Termín: 20. 7. – 29.7. nebo 29. 7. – 7. 8. nebo 20. 7. – 7. 8. 2020  

– správnou variantu zaškrtněte 
 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

Bydliště:  

E-mail dítěte:  

Zdravotní pojišťovna i kód:  

Dítě navštěvuje třídu:  Velikost trička:  

Bez obtíží uplave:  

Jméno a příjmení matky:  

Zaměstnavatel:  Povolání:  

E-mail:  Telefon:  

Jméno a příjmení otce:  

Zaměstnavatel:  Povolání:  

E-mail:  Telefon:  

Máte zájem o vystavení faktury, potvrzení pro pojišťovnu? 

____________________________________________________________________________ 

V případě platby fakturou nebo žádosti o příspěvek vyplňte následující údaje: 

adresa odběratele faktury / žádosti:  

IČO:  DIČ:  

Vlastní doprava ano ne nehodící škrtněte 
Požadavky a zvláštní přání ohledně ubytování a oddílů uveďte na zadní stranu této přihlášky. 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte: 

• Prohlašuji, že 5000,- Kč(7000,-Kč) - cenu jednoho táborového poukazu pro členy sdružení – pro členy nižší - 4500,- Kč 

(6500,-Kč) zaplatím nejpozději 30.3.2020, po tomto termínu se může poplatek navýšit, jako variabilní symbol uvedu rodné 

číslo dítěte.  

• Prohlašuji, že jsem si vědom(a), že je tato přihláška považována za závaznou a zrušit ji lze jen za podmínek uvedených v 

„Platebních podmínkách“, které jsou součástí základních informací o táboře. 

• Potvrzuji, že jsem seznámen(a) a souhlasím s „Táborovým řádem“. 

• Podpisem přihlášky souhlasím, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala osobní údaje uvedené v přihlášce a souhlasím 

s uveřejněním fotografií ve zprávách pro úřady a na webu www.kopretina.org. 

 

V   

dne podpis dítěte podpis zákonných zástupců dítěte 
 


	Duha Kopretina Plzeň

