ANIMÁRIUM - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE SLADOVNĚ
PŘIHLÁŠKA 2021

Tímto závazně přihlašuji svou dceru / syna na vybraný příměstský tábor:

Označte zaškrtnutím termín vybraného tábora:

ANIMÁRIUM - first run
12. 7. - 16. 7. 2021

ANIMÁRIUM - second run
19. 7. - 23. 7. 2021

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

……………...

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
……………………………………………………………………………..
Adresa:

……………………………….…………………..

Tel:

……………………………….…………………..

E-mail:

……………………………………………………

V případě, že by z důvodu neuspokojivé situace související s onemocněním Covid - 19 a
možným epidemiologickým nařízením vlády nebylo možné realizovat příměstský tábor
fyzicky ve Sladovně, upřednostnili byste raději zrušení tábora a vrácení peněz nebo realizaci
tábora v online prostředí?
Prosím vyberte:

On - line.

Zrušení tábora a vrácení peněz.

Kam s přihláškou?
Vyplněnou přihlášku na příměstský tábor můžete odevzdat buď na recepci galerie Sladovna
Písek o.p.s. nebo je možné odeslat kopii na e-mail: tomas.novotny@sladovna.cz
Jak tábor zaplatit?
Cena příměstského tábora je 2600 Kč. Platbu zaplaťte na bankovní účet Sladovny Písek
o.p.s. číslo: 218699838/0300 nejpozději do 15. 6. 2020. Do zprávy pro příjemce prosím
uveďte jméno a příjmení dítěte.

Já, níže podepsaný, přihlašuji mé dítě do příměstského tábora, který bude provozovat SLADOVNA PÍSEK o.p.s, IČ:
26108658, Velké náměstí 113, 397 01 Písek.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších přepisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
Označte zakroužkováním vybranou možnost::
Souhlasím

/

nesouhlasím

s pořizováním fotografií v průběhu tábora a s jejich možným následným použitím k propagaci činnosti Sladovny o.p.s.,
formou Facebooku, Instagramu, na internetových stránkách Sladovny o.p.s., ve výroční zprávě organizace, v brožurách
a letácích.
Souhlasím

/

nesouhlasím

s tím, aby SLADOVNA PÍSEK o.p.s, IČ: 26108658, Velké náměstí 113, 397 01 Písek jako správce údajů používala
uvedené kontaktní údaje k zasílání informací o konání dalších akcí organizace.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat. Z odběru novinek je možné se odhlásit v každém
zaslaném e-mailu.
V ........................................................ dne ...................................

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………….

