TENISOVÁ ŠKOLA Miroslav Kij
Na Příkopech 45, 674 01 Třebíč, IČO: 704 49 899, tel.: 603 375 461, mail:
mkij@tenisova-skola.com, www.tenisova-skola.com
PŘIHLÁŠKA NA TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP
Termíny kempů: (nehodící se škrtněte, v případě účasti na obou kempech podtrhněte oba
termíny)
PRVNÍ KEMP:

13. - 17. července 2020, každý den od 8:00 do 16:00

DRUHÝ KEMP:

3. - 7. srpna 2020, každý den od 8:00 do 16:00

Příjmení a jméno dítěte:
.…………………………………………………………………………………….
Datum narození:
……………………………………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna dítěte: ……………………………………………………...
Úrazové pojištění: …………………………………………………………………
Zákonný zástupce: ………………………………………………………………..
Rodinný nebo právní vztah k dítěti: ………………………………………………..
Tel.: ………………………………. Email:……………………………………….
Druhá kontaktní osoba: …………………………………………………………
Rodinný nebo právní vztah k dítěti: ………………………………………………..
Tel.: ……………………………….. Email: ………………………………………...
Informace o dítěti:
Dítě je poprvé na kempu:

ANO

NE

Praktický lékař:
Informace o zdravotním stavu dítěte a jiné důležité informace o stavu dítěte. Uveďte prosím
takové údaje, na které bychom měli brát ohled při organizaci tenisového kempu, např.
zdravotní komplikace, neplavec, užívané léky, různé alergie, fobie apod. – čím více informací
o dítěti poskytnete, tím lépe můžeme předejít nepříjemným situacím při pobytu dítěte na
kempu:
…………………………………………………………………………………………………

TENISOVÁ ŠKOLA Miroslav Kij
Na Příkopech 45, 674 01 Třebíč, IČO: 704 49 899, tel.: 603 375 461, mail:
mkij@tenisova-skola.com, www.tenisova-skola.com
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podmínky:
Závazně přihlašuji své dítě k pobytu na letní tenisový kemp a souhlasím s údaji uvedenými
v propozicích kempu. Potvrzuji, že k dnešnímu dni nemá dítě žádné vážné zdravotní a
psychické problémy a je schopno absolvovat tenisový kemp v plném rozsahu (vyjma
skutečností uvedených výše). Dále prohlašuji, že si nejsme vědomi, že by dítě v posledních
dnech přišlo do styku s infekční a jinou lehce přenosnou chorobou. Údaje jsou ve všech
kolonkách úplně a pravdivě vyplněny zákonným zástupcem a jsme si vědomi případných
právním a finančních následků v případě uvedení nepravdivých informací.
Pořadatel kempů jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu zpracování
těchto osobních údajů souvisejících se zpracováním Osobních údajů v rozsahu výše
uvedeném. Osobní údaje zpracovává za účelem:
- Plnění smlouvy o poskytování služeb
- Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační)
- Marketingové a obchodní nabídky služeb pořadatele
- Vedení evidence účastníků
- Ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem)
Pořadatel kempů je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným
jiným subjektem. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z tábora účastníka bez nároku na
náhradu z důvodu opakované nekázně.
Storno poplatek – oznámení o nenastoupení dítěte ve lhůtě kratší než 14 kalendářních dní před
zahájením daného termínu tábora bude zpoplatněno storno poplatkem 1000,-.
Požadovaná velikost trika pro dítě: ………………………………………………………
Souhlasím s podmínkami:

ANO

NE

V …………………..……. dne ……………………..………….
…………………………………
podpis hráče
(zákonného zástupce)

