
KRKATÁ BABA
zapsaný spolek, Bednářova  9, BrnoTAPO

Případné dotazy:  Zdeněk Kašík       tel. 607 585 562
e-mail: kasik.zdenek@seznam.cz

www.krkatka-tabory.cz ČÁST - A –

LIST   ÚČASTNÍKA    LT

Termín tábora:                od 24.7. do 6.8. 2022             Var. Symbol: RČ dítěte
Adresa tábora:                  LT  TAPO   Krkatá baba
                                         Lubě u Černé Hory
                            679 21  Černá Hora

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

Rodné číslo:   ….........................................    Zdrav. Poj. …..................................

Bydliště:   ….............................................................................  PSČ …................

Telefon – na některého z rodičů

…..........................................    e-mail spojení: …………………………………..

U svého dítěte dále upozorňuji na:
…...................................................................……………………………………

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

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

Alergie (na pyl, prach, potraviny, ovoce apod.) …………………………………

……………………………………………………………………………………

neplavec                                  začátečník                                       dobrý plavec
(nehodící škrtněte)

Cena tábora je stanovena na 4.500,- Kč

Velikost trička: S M L XL XXL



KRKATÁ BABA
zapsaný spolek, Bednářova  9, BrnoTAPO

Případné dotazy:  Zdeněk Kašík       tel. 607 585 562
e-mail: kasik.zdenek@seznam.cz

ČÁST  -A -
Souhlasím s účastí svého dítěte na letním táboře TAPO - Krkatá Baba z.s.
pořádaného v době od 24.7. do 6.8. 2022 v Lubě u Černé Hory.

Nevratnou zálohu ve výši 2.000,- Kč je nutno uhradit do 31. 5. 2022!
Celkový účastnický poplatek uhradím do 10.7. 2022.

Byli jsme upozorněni, že táborový personál nemůže zabránit případnému
odcizení mobilních telefonů a jiných cenných předmětů.

 *) Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů SOUHLASÍM se zpracováním osobních údajů
u svého dítěte pro spolek TAPO Krkatá Baba z.s. na dobu 2 roky. Po uplynutí
této doby budou osobní údaje odstraněny z databáze a archivu spolku.

*) SOUHLASÍM s uveřejnění fotografií mého dítěte pro potřeby propagace
táborů na webových stránkách společnosti TAPO Krkatá Baba z.s.

*) V případě nesouhlasu ŠKRTNĚTE

..............................................                                 ………………………………
             datum                                                                     podpis rodičů
                                                                                         (zákon. zástupce)

Řádně  vyplněný účastnický list   – A –   zašlete do 30.6. 2022 na adresu:
                          Zdeněk  KAŠÍK
                          Tábor 23
                          616 00 Brno

Případné dotazy:        Zdeněk Kašík                         tel.  607 585 562
e-mail: kasik.zdenek@seznam.cz


