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Závazná přihláška na  

„Šakalí letní soustředění 2018“ 

25.8. – 1.9.2018 v Chatové osadě Lažánky, 388 01 Blatná 

Pořádá 

ŠAKAL - školní atletický klub Albrechtická při Spolku rodičů a přátel školy Praha - Kbely, 

z. s. , IČ 04373847 (dále jen Pořadatel) 

 

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

Datum narození …………………………  Zdravotní pojišťovna ………………………………….. 

Adresa bydliště……………………………………………………………………………………..... 

 

Zákonní zástupci a kontaktní osoby: 

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

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

Adresa pobytu v době konání soustředění: .……………………………………………………………… 

Telefon ………………………………   E-mail…………………………….. 

 

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

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

Adresa pobytu v době konání soustředění: .……………………………………………………………… 

Telefon …………………..…….  E-mail…………………………….. 

 

Jiná kontaktní osoba …………………………………….…. Telefon: …………………………….. 

 

Přílohy této přihlášky: 

1. Seznam věcí nutných pro pobyt na soustředění. 

2. Posouzení zdravotního stavu dítěte potvrzené od lékaře s kopií kartičky zdravotní pojišťovny 

– musí být odevzdáno společně s přihláškou. Prohlášení je možné použít i jiné, než 

přiložené (i kopie), musí však být platné v době konání soustředění a vydané pro dětské 

zotavovací akce. 

3. Prohlášení zákonného zástupce dítěte – musí být odevzdáno těsně před odjezdem včetně 

kopie kartičky zdravotní pojišťovny a nesmí být starší 1 dne před nástupem na soustředění. 
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Doplňující údaje o dítěti: 

Dítě trpí následujícími alergiemi: 
 
 
 
 
Dítě užívá následující léky (včetně uvedení dávkování): 
 
 
 
 
Dítě JE / NENÍ* plavec – uplave 50m  
 
 
 
Dítě JE / NENÍ* úrazově pojištěno. V případě, že dítě není úrazově pojištěno, přebírají zákonní 
zástupci odpovědnost za náklady vyvolané případným úrazem. 
 
 
 
Dítě trpí strachem z: 
 
 
 
 
Ostatní informace o dítěti, které je vhodné znát: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nehodící se škrtněte 
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Podmínky účasti na Šakalím letním soustředění 2018 
 

1. Soustředění se může zúčastnit pouze dítě zdravotně způsobilé, schopné se zapojit do 
programové činnost. 

2. Individuální péče není možná, dítě musí být schopno spát na palandě. 
3. Za dítě musí uhrazen účastnický poplatek 4.500,- Kč na účet 2200860565 / 2010, a to do 

31. 7. 2018. 
4. Zákonní zástupci předají přihlášku a dokumenty v ní uvedené ve stanoveném termínu. 
5. Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za škody způsobené dítětem po dobu konání 

soustředění. 
6. Zakazuje se vybavovat děti drahými předměty, jako jsou šperky, mobilní telefony, 

elektronické hry a podobně. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či 
poškození. 

7. Zakazuje se vybavovat děti zdraví a život ohrožujícími předměty, zvláště pak předměty 
ostrými (nože apod.), výbušnými, předměty obsahující jedy a látky způsobující poleptání.  

8. Pokud není dítě úrazově pojištěno, přebírají zákonní zástupci odpovědnost za náklady 
vyvolané případným úrazem. 

9. Návštěvy na soustředění nejsou povoleny, s výjimkou individuálních případů telefonicky 
konzultovaných s pořadatelem soustředění. 

10. Pozdější nástup nebo předčasný odjezd je nutné oznámit předem pořadateli. V takovém 
případě však nevzniká pořadateli povinnost vrácení uhrazeného účastnického poplatku, ani 
jeho poměrné části. 

11. Dítě může být z tábora předáno pouze zákonným zástupcům uvedeným v přihlášce. 
12. O mimořádných událostech informuje pořadatel zákonné zástupce či další osoby uvedené 

v přihlášce. 
 
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že údaje v přihlášce jsou pravdivé, a že souhlasí 
s Podmínkami účasti na Šakalím letním soustředění 2018. Potvrzuje také, že nezamlčel žádné 
informace o zdravotním stavu a případných omezeních dítěte. 
 
Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení pobytu dítěte na soustředění a 
vrácení dítěte zákonným zástupcům na jejich náklady bez nároku na vrácení poměrné části 
účastnického poplatku. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
Co se děje s osobními údaji členů a jejich zákonných zástupců? 
 
Veškeré údaje máme uložené elektronicky, jsou chráněné heslem a jsou zálohované. Informace v 
listinné podobě uchováváme, pouze pokud je to nezbytné s ohledem na jejich podstatu (např. 
potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře) a k těmto informacím mají 
přístup pouze stanovené osoby dle charakteru informace (příslušný trenér, zdravotník atd.). 
 
Osobní údaje o účastnících soustředění a jejich zákonných zástupcích používáme k následujícím 
účelům, které jsou nezbytné pro organizaci soustředění: 

 vedení evidence účastníků a jejich zákonných zástupců; 
 kontaktování členů resp. Zákonných zástupů ohledně organizačních záležitostí soustředění; 

 sdílení těchto údajů s organizacemi, jejichž jsme členy (např. Český atletický svaz, Česká 
unie sportu apod.); 

 registrační účely v místě konání soustředění; 

 předkládaní povinných dokladů kontrolním orgánům; 
 evidence zdravotní způsobilosti členů dle platné legislativy; 
 informování o průběhu soustředění prostřednictvím webových stránek klubu. 

Prostřednictvím těchto stránek zveřejňujeme fotografie ze soustředění (bez označení osob 
na fotografii). Pozn.: s ohledem na členství v organizacích zastřešujících sportovní kluby a 
plnění požadavků poskytovatelů dotací naše aktivity na webu prezentovat musíme. 

 
 
Každý, jehož osobní údaje uchováváme, má právo požádat o jejich výmaz. K jejich vymazání dojde 
bezprostředně poté, co pominou povinné důvody jejich zpracování, které jsou uvedeny výše. 
 
 
Uvedením osobních údajů v přihlášce člen a/nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí a 
souhlasí s výše uvedenými způsoby nakládání s osobními informacemi. 
 
 
Svým podpisem závazně prohlašuji, že mnou uvedené informace v přihlášce jsou pravdivé. 
 
 
 
 
V……………………  Dne ………………                ……………………………………………… 

                                                                                   jméno a podpis zákonného zástupce 


