
 

1, 3 zvolenou variantu označte křížkem 
2 označte křížkem všechny údaje, které platí pro Vaše dítě 

  

Přihláška na příměstský tábor s Beruškou 
v termínu1  11. –  15.7.2022   8. – 12 . 8.2022 
  18. – 22.7.2022  15. – 19.8.2022 

     25. – 29  .7.2022  22. – 26.8.2022 
                       1. –  5. 8.2022  
 

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

Datum narození: …………………………………………………………… Rodné číslo: ..………………………………………….. 

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

Účastník 2 je: plavec neplavec vegetarián jí vše 
trpí zdravotními obtížemi nemá zdrav. obtíže 
trpí specifickými poruchami učení/chování nevyžaduje speciální péči 

 
Pro každého účastníka (i pokud nemá zdravotní obtíže) je zapotřebí vyplnit  

Prohlášení o bezinfekčnosti  -  ke stažení na webu www.rcberuska.cz 

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

Kontakt – email: ………………………………………..…………………… telefon: ………………………………………………….. 

Informovaný souhlas: 
Já, výše uvedený účastník/zák. zástupce účastníka dávám výslovný souhlas: 

se zpracováním osobních údajů účastníka (v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, 

zdravotní omezení, spec. poruchy učení) a zák. zástupce účastníka (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, 
e-mail) ve smyslu zák. 561/2004 Sb., v archivu RC Beruška Strakonice, z.s. za účelem evidence a výkaznictví po 
dobu 5 let po skončení akce. 

 

 
ANO NE s pořízením foto/videodokumentačních materiálů3 z akce 

pro potřeby prezentace a propagace činnosti společnosti RC Beruška Strakonice, z.s. 
 

Spolu s přihlášením se zavazuji zaplatit účastnický poplatek ve výši 1 500 Kč buď hotově 
v RC Beruška, Lidická 194, Strakonice nebo převodem na účet 2500571570/2010 a 
to nejpozději do 3 pracovních dní od podání přihlášky. 
Beru na vědomí, že za přihlášeného účastníka je považován jen ten, který má zaplaceno a 
odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku. 
Dále prohlašuji, že souhlasím se storno podmínkami v případě neúčasti přihlášeného: 
odhlášení více než 7 dní před začátkem tábora = storno poplatek 30%, odhlášení 7 (včetně) a méně dní před 
začátkem tábora = storno poplatek 60%. Pokud za sebe účastník najde náhradníka, storno poplatky se neplatí. 

 
 

V: ………………………………... ……………………………………………………… 

dne: ……………………………….  podpis zákonného zástupce 

 
  


