
Odevzdejte kontaktní osobě, nebo pošlete na e-mail: jan.kopriva99@seznam.cz  do 14.6.2021      Č. přihlášky: 
 

Závazná přihláška na Letní dětský tábor SUCHÝ DŮL 2021 
 
Provozovatel tábora: Občanské sdružení RIVIERA, Na Mušce 1029, 534 01 Holice, IČO:  22 73 32 05 
Bankovní spojení: 1039632026/3030, variabilní symbol – rodné číslo dítěte 
Termín konání:  sobota 17.7. – pátek 30.7.2021 
Místo konání:  Táborová základna Suchý Důl, 549 62 Suchý Důl – Broumovské stěny 
Cena pobytu:  3.950 Kč zálohu 1.000 Kč uhraďte při odevzdání závazné přihlášky 
*Způsob platby: hotově  platební příkaz  faktura (žádost předejte s přihláškou) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………….......... 

Adresa trvalého bydliště:  …………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………… Rodné číslo: ……………………………….... 

Zdravotní pojišťovna (číslo): …………………………...              Velikost trička: ……………… 

 
Jméno a příjmení otce:  …………………………………………………………………………… 

Telefon:   ……………………… E-mail: ………………………………… 

 
Jméno a příjmení matky:  …………………………………………………………………………… 

Telefon:   ……………………… E-mail: ………………………………… 

 
Kontaktní telefon a adresa v době konání tábora: ………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………….… 
 
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:  ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy): ………………………………………………. 
Přiložte seznam dávkování k lékům, které budou předány zdravotníkovi tábora. 
 
Další závažné informace pro provozovatele tábora: ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora nebude platba tábora ani její poměrná část vrácena. V případě 
trvalých nebo závažných kázeňských přestupků bude Vaše dítě na naše náklady vráceno na adresu: 

*trvalého bydliště – jinou adresu (uveďte): 
 

*Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec 
 

!!! Doprava na tábor a zpět je individuální. !!! 
 
* Nehodící se škrtněte 



 
 V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí 
vedení tábora vyloučen, v takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, veškeré 
náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. 
 Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a 
zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.) 
 
Prohlášení rodičů: 
 Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání 
zodpovědné osoby provozovatele správnost údajů doložit. Dávám, tímto, výslovně souhlas s tím, aby 
provozovatel Občanské sdružení RIVIERA, se sídlem Na Mušce 1029, 534 01 Holice, jako správce, 
prostřednictvím svých organizačních jednotek, zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O 
ochraně osobních údajů, mé osobní údaje, prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na 
vědomí, že takto určený zpracovatel(é), již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může 
používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zákonem a dále v nutném rozsahu pro svou 
činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že můj 
souhlas mohu kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování 
údajů řeší vnitřní směrnice provozovatele. 
  

Jsou mi známy dispozice provozu tábora, a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace 
týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, 
oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je 
telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora, platné a že v případě kázeňských přestupků 
zajistím odvoz účastníka tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné 
škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které jsem úmyslně způsobil. 
Souhlasím s uveřejněním fotografií či videa pořízeních během dětského tábora na stránkách provozovatele a 
v uzavřené Facebookové skupině k tomu určené. 

 
Souhlasím se smluvními podmínkami provozovatele tábora Letní dětský tábor Suchý Důl 2021 a 

přihlašuji tímto výše uvedené dítě k pobytu a zavazuji se uhradit cenu tábora 3.950 Kč do 14.6.2021. 
 
 
 
Dne: ……………………………. 
 
 
 

____________________________     ____________________________ 
      podpis účastníka       podpis zákonného zástupce 

 
 
 
 
 
 
Jako závaznou přihlášku odevzdejte oba listy ! 
 
Základní informace a smluvní podmínky naleznete na i-stránkách tábora www.taborriviera.cz  


