
Závazná přihláška na Letní kempy 2021 
 
v termínu: 1. Letní kemp – Řecko 11. 7. – 16. 7. 2021 
 

 2. Letní kemp – Film festival 25. 7. – 30. 7. 2021 (zakroužkujte Vámi zvolený Letní kemp) 
 
 

Pořadatel: 

Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, 612 00 Brno 

IČO: 643 29 241, Rejstříkové číslo: L 39093, číslo BÚ: číslo BÚ: 2401074034/2010 (FIO Banka) 

 

Místo konání: Táborová základna v obci Borač 

 

Letní kemp je zajišťován bez účastnického poplatku, aktivita je hrazena z dotačních 

prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Letní kempy 2021. 

 

Údaje účastníka: 

Jméno a příjmení:  ............................................................  Datum narození:  ...............................  

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

E-mail (který vybíráte):  .....................................................  Kontaktní telefon:  .............................  

Zdravotní pojišťovna:  ....................................................................................................................  

Ve školním roce 2020/2021 byl účastník žákem ….. ročníku  ........................................................  

 .................................................................................................................... (doplňte název školy). 

 

Na pobytový 1. Letní kemp navazuje letní tábor – 1. turnus v termínu 16. 7. – 24. 7. 2021. 

Na pobytový 2. Letní kemp navazuje letní tábor – 2. turnus v termínu 30. 7. – 07. 8. 2021. 

 

Po ukončení Letního kempu účastník:  (zakroužkujte správnou variantu) 

a) odjíždí zpět v rámci dopravy zajišťované pořadatelem akce 

b) odjíždí zpět s osobou oprávněnou k převzetí účastníka samostatně 

c) zůstává v místě realizace Letního kempu a účastní se návazně na samostatně odevzdanou 

přihlášku letního tábora – 1. turnusu / 2. turnusu 

Přihlašuji závazně svého syna – dceru na Letní kemp. Souhlasím s podmínkami. Potvrzuji, že dle záznamů ve 

zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se Letního kempu a dále, že je moje dítě řádně očkováno (zák. č. 

258/2000 Sb.). Beru na vědomí, že odhlášení dítěte z Letního kempu je možné jen písemnou formou. Dále potvrzuji 

správnost údajů uvedených na této listině a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z. s., se sídlem Senovážné 

náměstí 977/24, Praha 1 jako správce, prostřednictvím svých pobočných spolků, zpracovával v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů osobní údaje uvedené na této přihlášce a na listu účastníka a též osobní data, 

fotografie a videozáznamy, získané a pořízené v průběhu Letního kempu. Správce je oprávněn zpracovávat tyto údaje 

prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomi, že tito zpracovatelé nepodléhají mému dalšímu souhlasu. 

Správce může používat tyto osobní údaje k činnosti v souladu se Stanovami Pionýra. Zpracování údajů řeší interní směrnice 

Pionýra, z. s. 

V ............................ dne …………… 2021 ………………………………………… 

 podpis zákonného zástupce 


