
PŘÍHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA HUKVALDECH
18. – 22. 7. 2022 ANO/NE1 

Tento turnus není dotován a je určen primárně dětem předškolního věku. Cena tábora je 2 300 Kč. 
Provozovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Tábory jsou pořádány v Hukvaldském biskupském 
environmentálním resortu (Hukvaldy 81) 

Koordinátorka: Mgr. Nela Vachtarčíková, +420 739 395 720, nvachtarcikova@doo.cz

Údaje o dítěti 

Jméno a příjmení dítěte 

Rodné číslo dítěte 

Základní/mateřská škola 

Adresa trvalého bydliště 

Zdravotní pojišťovna 

Upozornění na zdravotní 
problémy dítěte apod. 

Údaje o matce/zákonného zástupce dítěte2 

Jméno a příjmení matky 

Datum narození 

Telefon/mobil/mail 

Adresa trvalého bydliště 

Seznámila jsem se s poučením (na druhé straně) a souhlasím s poskytnutím osobních údajů dítěte pojišťovně 
v rozsahu jméno, příjemní, trvalé bydliště, rodné číslo pro účely úrazového pojištění. 

Datum a podpis 

Údaje o otci/zákonného zástupce dítěte2 

Jméno a příjmení otce 

Datum narození 

Telefon/mobil/mail 

Adresa trvalého bydliště 

Seznámil jsem se s poučením (na druhé straně) a souhlasím s poskytnutím osobních údajů dítěte pojišťovně 
v rozsahu jméno, příjemní, trvalé bydliště, rodné číslo pro účely úrazového pojištění. 

Datum a podpis 

1 Nehodící škrtněte. 
2 Samoživitelé nemusí vyplňovat údaje druhého rodiče. Postačí uvedení poznámky samoživitel/ka. 

Odevzdejte 

do 31. 5. 2022

Odevzdejte do 31. 5. 2022
paní Vachtarčíkové na mail

nvachtarcikova@doo.cz 



Rodiče podpisem přihlášky berou na vědom     í a souhlasí s následujícím: 

• Cena tábora činí 2 300 Kč. Cena zahrnuje 5x oběd a celodenní pitný režim.
• Děti jsou po dobu trvání tábora úrazově pojištěny a pro tyto účely jsou sbírány a předávány pojišťovně jejich 

osobní údaje v nezbytném rozsahu.
• V průběhu příměstského tábora budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou využívány pro potřeby 

dokumentace průběhu tábora a prezentace HUBERTa.
• Osobní údaje budou uchovány a případně zpracovány ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se z pracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

• Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele 
osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo 
plynout ze zákona, jako např. spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

• V souvislosti se epidemii Covid-19 může dojít ke změně či zrušení tábora či zavedení nezbytných opatření vč. 
požadavku na testování dětí či nošení roušek/respirátoru.

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/
http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/



