
Přihláška na letní tábor 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 28. středisko Brána Brno 
IČO: 75003252, Pellicova 6, Brno, 60200 
 

Přihlašuji závazně svého syna/dceru ................................................... 
Datum narození ................................................................................... 
bydliště ……………………....……………………………………………….………………... 
na letní tábor v Horní Čermné od ………...... do …………………. 
 

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí 
s následujícími podmínkami: 
a) Výše poplatku činí 3 600 Kč na člena oddílu. 
b) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou či 
bankovním příkazem na účet číslo 670100-2209845361/6210 do  
29. 06. 2015 
c) Veškeré tiskopisy týkající se tábora řádně a včas odevzdáme. 
d) Na účastníky tábora se vztahuje táborový řád a denní režim. 
e) Návštěvy rodičů, pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí nejsou 
možné (vyjma naléhavých případů). 
f) Nedoporučujeme dávat dětem na tábor jakékoliv elektronické 
zařízení, zejména mobily. Nemůžeme za ně ručit při případné ztrátě 
nebo poškození vlhkem atp. 
g) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon 
zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 
h) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s 
archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a 
propagaci činnosti akce např. v kronikách, na internetu, atd. 
 
 

V Brně, dne………………………..   Podpis rodiče………………………. 
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