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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 
 

POŘADATEL: 

Tajemství péče s.r.o. 

Franchisova pobočka TOP Choova F-M 

Kontaktní osoba: Monika Páclová 

IČ:                       11648228 

Email:                 frydek@top-choova.cz                        

Tel:                    +420 722 888 798 

 

Název a místo konání příměstského tábora:  

HARRY POTTER BITVA O BRADAVICE , Penzion TYRA ,Tyra 165 , Třinec 

Vybraný termín tábora:    ……………………………………….… 

 

 

INFORMACE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍTĚTI 
 
 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………… 

Datum narození/RČ: ……………………………………............Zdravotní pojišťovna:………………… 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení matky (zákonného zástupce): ……………………………………………………….. 

Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce): …………………………………………………………. 

Telefon na rodiče: ……………………………..............  

Email na rodiče: .....................……….………………… 
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Zdravotní stav : (alergie, vrozené vady, fobie, fyzická a jiná omezení):  

……………………………………………………………………………………………............................ 

........................................................................................................................................................... 

Užívání léků - uveďte jaký lék a jeho užívání (např. alergie): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Omezení v jídelníčku : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

. Turnusy příměstského tábora :                   

červenec 21 srpen 21 

1.  5.7.- 9.7. 1. 2.8. - 6.8.  

2. 12.7. - 16.7. 2. 23.8. -27.8. 

3. 19.7. - 23.7. 
  4. 26.7. - 30.7. 
   

 

 

Součástí závazné přihlášky na příměstský tábor 2021 jsou přílohy: 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

2. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 

3. Písemné prohlášení zákonného zástupce se souhlasem o ošetření dítěte 

4. Písemné prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z příměstského tábora 
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Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a svým podpisem stvrzuji, že jsem se 

seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasím s nimi. Zároveň poučím své dítě o 

dodržování všeobecných podmínek, zejména o respektování řádu tábora, pořádaného pořadatelem 

Tajemství péče s.r.o.,franchisova pobočka TOP Choova Frýdek  IČ: 11648228, se sídlem Kaňovice 

117 ,736 01 Kaňovice 

 

 

V ……………………. dne…………….... 

……………………………………………. 

TOP Choova Frýdek 

  Monika Páclová 

 

  

V ……………………. dne…………......... 

…………………………………………….. 

  podpis zákonného zástupce 
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Příloha č.1                                
 
 
 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). 
 
 

I. Správce osobních údajů: 
 

                                  Tajemství péče s.r.o. 

                                   Franchisova pobočka TOP Choova F-M 

                                   Kontaktní osoba: Monika Páclová 

                                    IČ: 11648228 

Se sídlem: Kaňovice 117, 736 01 Kaňovice  

Tel.: +420 722 888 798 

Email: frydek@top-choova.cz 

 

II. Účastník tábora: 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………….. 

Datum narození: ………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ………………………………………………….. 

Zákonný zástupce dítěte: …………………………………….... 

 

III. Osobní údaje účastníka tábora jsou zpracovávány v rozsahu:  
a. jméno a příjmení 
b. místo trvalého pobytu  
c. údaje o zdravotní pojišťovně 
d. datum narození, rodné číslo 
e. jména rodičů 
f. telefonní kontakt rodiče 
g. e-mail 
h. fotodokumentace z příměstského tábora 

 
IV. Osobní údaje uvedené v článku III. v bodech a) až g) bude Správce osobních údajů 

zpracovávat pouze pro účely plnění povinností ze závazné přihlášky k táboru - tzn. 
pro účely organizace a poskytování služeb pořádání příměstského tábora. 

 



5 
 

V. Osobní údaje uvedené v článku III. bodě h) bude Správce osobních údajů 
zpracovávat za účelem prezentace na webové stránce www.top-choova.cz a na 
Facebookových stránkách této firmy. 

 
VI. Zákonný zástupce dítěte má právo požadovat přístup k osobním údajům dítěte, 

stejně tak má právo na úpravu osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů. 
 
VII. Osobní údaje budou Správcem uchovávány pouze po dobu potřebnou 

ke stanovenému účelu, nejdéle však po dobu 5 let od data podpisu. 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a, a 
že souhlasím s tím, aby Správce osobních údajů zpracovával uvedené osobní údaje 
mého dítěte za účelem uvedeným v článku IV a VI. Jsem si vědom/a toho, že tento 
souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. 
Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně (v listinné nebo elektronické formě) na 
adrese uvedené v záhlaví. 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………………. dne………….........     
                                                                        .......................................................................                                                    

                                                                                             Podpis zákonného zástupce                                      
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Příloha č.2                          
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 

 

Předáním přihlášky se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně 

plynou z těchto všeobecných podmínek: 

 

1. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednatelem (zákonným zástupcem) 

je účast dítěte na příměstském táboře HARRY POTTER BITVA O BRADAVICE. 

Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce) 

Provozovatel – Tajemství péče s.r.o. , Kaňovice 117 , 736 01 Kaňovice , IČ:11648228. 

 

2. Účastníkem příměstského tábora(p.t.) se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou 

přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 

let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce 

přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným 

zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na 

přihlášce na příměstský tábor. 

 

3. Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení příměstského 

tábora, předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu (1. den příměstského tábora), podepsání 

souhlasu se všeobecnými podmínkami ,písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, písemné 

prohlášení zákonného zástupce se souhlasem s ošetřením dítěte a písemné prohlášení zákonného 

zástupce k odchodu dítěte z p.t. 
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4. Turnusy příměstského tábora :                   

červenec 21 srpen 21 

1.  5.7.- 9.7. 1. 2.8. - 6.8.  

2. 12.7. - 16.7. 2. 23.8. - 27.8. 

3. 19.7. - 23.7. 
  4. 26.7. - 30.7. 
   

5.  Platební podmínky a způsob úhrady:  

 Cena tábora za jeden turnus( 5 pracovních dní : Po - Pá) činí 3 000,- Kč. 

 1. část úhrady ve výši 500,- Kč je nutné uhradit do 14 dnů od podepsání závazné přihlášky.  

 2. část úhrady ve výši 2 500,- je nutné uhradit 14 dnů před zahájením tábora. 

 Platby zasílejte na bankovní účet : 299436895/0300 

uveďte :  VS: datum narození dítěte       POZN.: celé jméno dítěte 

 Cena zahrnuje : snídaně, oběd , svačina - zajištěno v Penzionu Tyra,  

celodenní pitný režim, náklady na odměny a ceny do soutěží a her. 

 

6. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky 

odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. 

Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je 

postupováno dle storno podmínek uvedených v bodě  7. těchto smluvních podmínek. 

 

7. Storno podmínky: 

a) Při zrušení účasti již přihlášeného dítěte: 

  v době delší než 20 dnů před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 20%.  

  v době kratší než 10 dnů před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 50%.  

 v době kratší než 3 dny před zahájením tábora bude účtován storno poplatek 100%. 

b) Při zrušení účasti dítěte ze strany zákonných zástupců z vážných zdravotních důvodů bude po 

doložení lékařské zprávy vrácena uhrazená částka ve výši 2 500,- Kč na účet zákonného zástupce 

do 14 pracovních dnů. Záloha ve výši 500,- Kč propadá ve prospěch provozovatele.  

c) Při zrušení tábora ze strany organizátora z vážných provozních důvodů bude celá částka vrácena 

na účet zákonného zástupce do 14 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení.  
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d) Při zrušení účasti dítěte ze strany zákonných zástupců 3 dny před zahájením tábora bude účtován 

storno poplatek ve výši 500,- Kč tzn. propadne celá uhrazená záloha.  

e) V případě onemocnění dítěte během tábora potvrzené lékařem, bude na účet  zákonnému zástupci 

vrácená poměrná část ceny tábora do 14 pracovních dnů od ukončení termínu dohodnutého 

turnusu. 

  

8. Organizace příměstského tábora:  

 Místem konaní je Penzion Tyra , Tyra 165 , Třinec 

 Předání dítěte před i po táboře proběhne v místě konání.  

 Dodržujte včasný nástup dítěte na příměstský tábor. 

 Program je po celou délku turnusu zajištěn v čase od 8:00 - 16:00. , Po - Pá. 

 S sebou si dítě přinese:  

                                                    Vhodné oblečení i obutí s ohledem na aktuální počasí  

                                                    Pevnou obuv     

                                                    Pokrývku hlavy proti slunci  - není podmínkou 

                                                    Pláštěnku 

                                                    Láhev na pití  

 Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní 

telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů není potřebné. 

 

9. Táborový řád: 

    Zákonný zástupce je povinen seznámit dítě před nástupem na příměstský tábor  táborovým řádem a to   

   zejména s následujícími body: 

a. Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách 

je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. 

b. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na předem určená místa. 

c. Děti musí respektovat pokyny vedoucích. 

d. Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim. 

e. V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu. Je 

zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je 

nutné oznámit vedoucímu. 
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f. Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat 

sprostá slova. 

 

10. Účastník p.t. je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak 

pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků p.t. V případě zjištění hrubého porušení táborového 

řádu, může být dítě z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.  

 

11. Účastník p.t. je povinen šetřit majetek v místě pobytu. V případě způsobené škody na vybavení v  

prostorech, které souvisí s činností na táboře v době trvání příměstského tábora je zákonný zástupce 

povinen uhradit způsobenou škodu.  

12. Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti a 

informovat vedoucího tábora o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti ve 

vykonávání pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními. 

 

Doporučujeme zákonným zástupcům ,aby své děti připojistili na úrazové pojištění. 
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Příloha č.3  

 
 
 

 
PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE SOUHLASEM S OŠETŘENÍM DÍTĚTE 

 

Tajemství péče s.r.o. 

 Franchisova pobočka TOP Choova F-M 

Kontaktní osoba: Monika Páclová 

IČ: 11648228 

Se sídlem: Kaňovice 117, 736 01 Kaňovice  

Tel.: +420 722 888 798 

Email: frydek@top-choova.cz 

 

Místo konání příměstského tábora : Penzion Tyra , Tyra 165 , Třinec 

 
 

Souhlas s ošetřením dítěte 
 
 
 

 

Jako zákonný zástupce dítěte ……………………………………........ 
 
narozeného dne ……………………………………………………………. 
 
trvale bytem ……………………………………………………………… 
 
 
souhlasím s jeho lékařským ošetřením. 
 
 
 

 

V ……………………dne ..……………………… 
 
 
 

 

…………………………………… 
podpis zákonného zástupce dítěte 
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Příloha č. 4 

 
 

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K ODCHODU DÍTĚTE Z PŘÍMĚSTSKÉHO 
TÁBORA 

Tajemství péče s.r.o. 

 Franchisova pobočka TOP Choova F-M 

Kontaktní osoba: Monika Páclová 

IČ: 11648228 

Se sídlem: Kaňovice 117, 736 01 Kaňovice  

Tel.: +420 722 888 798 

Email: frydek@top-choova.cz 

 

Místo konání příměstského tábora : Penzion Tyra , Tyra 165 , Třinec 

 

 
Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z příměstského tábora 

 
 
Souhlasím / nesouhlasím s tím, že mé dítě  
 
……………………………………………………………… 
 
bude po ukončení příměstského tábora chodit domů samostatně. 
 

 

Osobou, která bude dítě vyzvedávat je  
 
                                                        
…………………………………………………………………….. 
 
                    Jméno, příjmení 
 
 
 
 
V………………… dne …………………. 
 
 
 
……………………………………............................ 

podpis zákonného zástupce dítěte 


