Pobytový tábor Království zvířat 2019

Číslo
turnusu:

Závazná přihláška - na každé dítě samostatně
ŽINAFA,IČ: 228 99 383,Újezd nade Mží 39,
330 33 Město Touškov, tel.č. 723 123 437, tel.č. 602 443 741,www.zinafa.cz,email: zinafa@seznam.cz

Příjmení:

Jméno:

Zdravotní pojišťovna:

Datum narození:
Adresa dítěte:
Jméno a adresa zákonného zástupce dítěte:

Tel. kontakt a EMAIL zákonného zástupce:
Členský poplatek: Členský poplatek:sleva 10% Zaškrtni:
Datum:
při zaplacení do 31.3.2019
od 1.4.2019
Zvláštní upozornění( zdravotní potíže, léky,diabetes, astma ,
1.
7.- 12.7. 2019 4 667,-Kč
4 200,-Kč
alergie, epileptický záchvat,aj.):
2. 14.- 19.7. 2019 4 667,-Kč
4 200,-Kč
3. 21.7.-26.7.2019 4 667,-Kč
4 200,-Kč
28.7.-2.8.2019 4 667,-Kč
4.
4 200,-Kč
Plavec: ANO / NE
4.8.- 9.8.2019 4 667,-Kč
5.
4 200,-Kč
6.
11.- 16.8.2019 4 667,-Kč
4 200,-Kč
1) Vyplněná a podepsaná přihláška na pobytový tábor je závazná přihláška a rezervace místa, proto je třeba odevzdat
přihlášku co nejdříve. Nejpozději se přihláška musí odevzdat před nástupem na tábor.
2) Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti a s použitím fotograﬁí při prezentaci a propagaci
spolku ŽINAFA.
3) Výše čl. poplatku s 10% slevou je platná při zaplacení částky do 31.3.2019.Od 1.4.2019 je třeba zaplatit celou částku
bez slevy v celé vyši do 15.6.2019 před nástupem na pobytový tábor.
4) Platba hotově nebo bankovním převodem na číslo účtu 244 235 500,kód banky 0300,variabilní symbol - datum
narození dítěte(DDMMRRRR např. 06122001).Do zprávy pro příjemce uveďte-číslo turnusu,příjmení dítěte a začáteční
písmeno křestního jména dítěte(např.1BouzkováB).
Pokud bude cenu pobytu nebo její část hradit zaměstnavatel( např. FKSP), sdělte tuto skutečnost na email:
zinafa@seznam.cz nebo tel.č. 602 443 741 a napište skutečnost do přihlášky.

Turnus

Platba musí být poslána nejpozději do 15.6.2019!!!Vrácení peněz: v případě, že zaplatíte platbu a dítě onemocní, bude
Vám vrácena částka podle dne odhlášení z PT a předání potvrzení od lékaře o nemoci dítěte:
7-13 dní před zahájením tábora.....bude vráceno 100% z ceny,
5- 6 dnů před zahájením tábora ..... bude vráceno 90% z ceny,
4 dny před zahájením tábora .......... bude vráceno 80% z ceny,
3 dny před zahájením tábora .......... bude vráceno 70% z ceny,
1 - 2 dny před zahájením tábora ..... bude vráceno 60% z ceny.

Zákonný zástupce souhlasí s
podmínkami tábora, ochranou
osobních údajů ,GDPR ( viz. str. 3) a
stvrzuje podpisem.

Podpis:

Souhlasím s jízdou na koni či oslíkovi:
Zaškrtněte křížkem Vaši možnost:
Datum:

ANO souhlasím
Nesouhlasím
Vyplňuje se pouze při platbě hotově!!!
Přihlášku a platbu hotově převzal( datum, čl.příspěvek, podpis zák. zástupce, podpis pokladníka):
Podpis zák. zástupce:
Členský příspěvek:
Podpis pokladníka:

DOPRAVA:
Doprava: dopravu dítěte zajistí rodiče
Příjezd na tábor: neděle v 17 hodin
Odjezd z tábora: pátek v 16 hodin

ŽINAFA, spolek, Újezd nade Mží 39, Plzeň - sever

Zdravotní list na pobytový tábor 2019
Odevzdáte v den nástupu na tábor
Příjmení:

Jméno:
Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Adresa bydliště:
Tel.kontakt
zákonného zástupce:

Email
Zákonného zástupce:

Prohlášení rodičů ze dne odjezdu na tábor:
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě je úplně zdravé, nemá psychické problémy, nejeví známky
akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil
karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře.
Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni.
Jsem si vědom/-a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.
Upozorňuji také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte (např. astma, alergie užívané léky
apod.):
Posuzované dítě:
a) se podrobilo stanovený m pravidelný m
Nejčastější choroby:
oč ková nım
́ ANO - NE
Pohybové a zdravotní omezení:
Datum očkování tetanu:
b) je proti ná kaze imunnı́ (typ/druh)
Alergie :
c) má trvalou kontraindikaci proti oč ková nı́
Astma:
(typ/druh)
Epilepsie:
d) je alergické na

Léky (způsob užívání):
Jiné zdravotní zvláštnosti a omezení:
Omezení jídelníčku:
Plavec - plavec začátečník - neplavec
Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hl. vedoucího tábora ošetřeno u lékaře,
případně na lékařské pohotovosti. Zavazuji se při převzetí dítěte z tábora a po předložení dokladu o zaplacení regulačního
poplatku, tato ošetření uhradit.
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se všem pokynům vedoucích.
Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. V případě poškození nebo zničení věcí nebo zařízení
tábora způsobené nedbalostí dítěte nebo porušením táborového řádu dítětem jsme si vědomi, že případné škody uhradíme. Dále
jsme vzali na vědomí, že návštěvy rodičů v táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny.
Souhlasíme s tím, že osobní údaje budou archivovány spolkem ŽINAFA jen po dobu nezbytně nutnou, a to v souladu se zákonem
101/200 Sb. O ochraně osobních údajů.
Souhlasíme s fotografováním dítěte v rámci činnosti a s použitím fotograﬁí při prezentaci a propagaci spolku ŽINAFA.
Zákonný zástupce dítěte souhlasí - nesouhlasí s jízdou na koni, oslíkovi.

Datum_____________

Podpis rodiče ze dne odjezdu na tábor_________________________

Zde nalepte fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny
nebo zdravotníkovi, vedoucímu tento průkaz odevzdejte

Ochrana osobních údajů a GDPR
Jméno a příjmení dítěte:

Email zákonného zástupce:

Provozovatel spolku ŽINAFA jako realizátor školních akcí, letních táborů, ﬁremních akcí a ostatních skupinových i individuálních zážitkových programů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se
zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen
"GDPR" dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých zákonů.
Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.zinafa.cz, odesláním přihlášky na letní tábor prostřednictvím webu www.zinafa.cz či oslovení společnosti či jejích pracovníků
prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Janě Bouzkové, Jaroslavě Slepičkové a předsedovi spolku ŽINAFA, se sídlem Újezd nade Mží 39, Újezd nade Mží, PSČ 330 33, IČO: 22899383,
emailový kontakt: zinafa@seznam.cz (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
emailová adresa,
telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o informace o termínu spuštění přihlášek na letní tábory, školní pobyty a informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
3. Doba zpracování osobních údajů je:
do odvolání
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.zinafa.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl
Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V případě odeslání přihlášky na letní tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
* jméno a příjmení
* telefonní číslo
* e-mail
* adresu, PsČ
* datum narození
* zdravotní pojišťovna
* jméno zákonného zástupce
* telefon na zákonného zástupce
* e-mail na zákonného zástupce
* poznámka o zdravotním stavu

Při nástupu na tábor dále v nástupním listu
uvádí
Dítě je plavec / neplavec
Dítě má / nemá úlevu z TV – jakou?
Dítě má / nemá alergii – na co?
Dítě bere / nebere pravidelně léky?
Další důležité informace …

Přihláška probíhá přes internetové stránky organizace, emailovou korespondenci, může být odevzdána i v písemné podobě. Nástupní list se předává vytištěný v písemné podobě první den při nástupu na tábor.
Zákonní zástupci, kteří si chtějí nechat uhradit část ceny tábora od zaměstnavatele, mohou požádat o vystavení faktury.
Veškerá ostatní komunikace probíhá elektronicky přes e-mail a telefon či osobně se subjektem ŽINAFA. Další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie
průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou
dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní
přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 10 let, následně budou
smazány a skartovány.
Na táboře se děti fotí, fotograﬁe z konkrétních částí programu se pro informovanost rodičů dávají na Facebook ŽINAFA, v prohlížeči fotograﬁí https://www.rajce.idnes.cz/, dále je možné děti natáčet na videa,
která jsou zveřejněna na youtube ŽINAFA či na webových stránkách www.zinafa.cz. Fotograﬁe, videa, zvukové záznamy se pro potřeby spolku ŽINAFA využívají k propagaci spolku ŽINAFA a uchovávají po
dobu neurčitou.
Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je souhlas zákonného zástupce s fotografováním, natáčením videí a zvukových záznamů a následné propagace těchto aktivit pro účely spolku ŽINAFA.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po Správci mohou
vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu
a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o informace spuštění přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
odesilatel souhlasí s případným užitím fotograﬁí či videozáznamů, zachycující jeho dítě - přihlášenou osobu. Tyto fotograﬁe a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních táborů,
školních výletů, škol v přírodě a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.
3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:
jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů - zákonných zástupců, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotograﬁe a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez
možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 10 let, následně budou smazány a skartovány.
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků letního tábora
Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)
Platforma webu a emailové korespondence spolku ŽINAFA
Z důvodu FKSP- pro mzdové a personální oddělení zákonného zástupce
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.zinafa.cz, či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl
Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se
zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat,
postupováno dle platných podmínek.
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje,
že:
osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným
Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Datum a podpis zákonného zástupce ...............................................

