
                                                                                          

 

                                                                                          

 

Souhlas s fotografováním a pořizováním videozáznamů 
Jako zákonný zástupce své dcery/syna přihlášené/ho pobyt souhlasím s fotografováním a pořizováním videozáznamů dítěte během zájmové činnosti za účelem informovanosti rodičů o průběhu pobytu. Fotografie se budou 

zveřejňovat pouze v albu opatřeném heslem na webu rajce.idnes.cz. Album bude nejpozději do tří měsíců od přidání první fotografie vymazáno.  

 

 

Přihláška na letní tábor      

 

Termín: 23. 7. – 30. 7. 2023 Místo: Penzion Benešovský mlýn, Heřmaň 37, 398 11 Heřmaň              Cena: 7 200,- Kč  

 

Pokyny k platbě obdrží účastníci po termínu odevzdání přihlášek.  Termín pro odevzdání přihlášek je 17. 3. 2023.   
 

 

Já, níže podepsaný/á: 

 

jméno a příjmení:………………………………………….e-mail:………………………………………tel:…………………  

 
   Nepřeji si zasílat emaily s nabídkou akcí pro děti.  

 

jakožto zákonný zástupce přihlašuji své dítě na pobyt a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého (dále jen 

„souhlas“): 

    

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………třída………………………….. 

 

 

 

datum narození: …………………….      rodné číslo:…………………………..   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:          Podpis zákonného zástupce: 

 

    (dále jen „subjekt údajů) 

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen 

„nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Souhlas ke zpracování shora uvedených osobních údajů uděluji společnosti: 

AVA – agentura volnočasových aktivit pro děti a mládež, s.r.o. 

Ocelářská 1345/35, 199 00 Praha 9 

IČ: 085 52 681 

Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu za těmito účely     

- vedení seznamů a evidencí potřebných k provedení činností souvisejících se zajištěním školy v přírodě 

- pro sjednání pojištění u pojišťovny v ČR. K zajištění balíčku cestovního pojištění, které zahrnuje úrazové pojištění, připojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě, připojištění zavazadel a pojištění storna pobytu 

(80% ceny) v případě nemoci. 

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o svých právech a povinnostech vyplývajících zejména z nařízení GDPR, zejm. o právu: 

- kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně, 

- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů zpracovávány, 

- vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů subjektu údajů, 

- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

- žádat omezení zpracovávání údajů,  

- žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů na jiného správce,  

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů subjektu údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,  

- nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,  

- na poskytnutí informací o přijatých opatřeních správcem na základě některé z výše uvedených žádostí, a to bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

 

Cena zahrnuje: ubytování včetně ubytovacího poplatku, dopravu, stravu 5x denně včetně pitného režimu, příslušný počet instruktorů z toho 1 proškoleného zdravotníka včetně plně vybavené lékárničky dle vyhlášky, noční 

pohotovost zdravotníka, balíček úrazového pojištění, připojištění zodpovědnosti za škody způsobené třetí osobě, připojištění zavazadel a pojištění na storno pobytu (80% ceny) v případě nemoci. 

Storno podmínky z ceny pobytu neúčastnícího se dítěte: 

-    800 Kč z ceny pobytu žáka při zrušení účasti po zaplacení zálohy. 

-  1250 Kč z ceny pobytu při zrušení účasti do 60 dnů před zahájením pobytu 

-    50% z ceny pobytu při zrušení účasti do 30 dnů před zahájením pobytu 

-    75% z ceny pobytu při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením pobytu 

-    100% z ceny pobytu při zrušení účasti do 7 dnů a méně před zahájením pobytu 

Při onemocnění nebo úrazu v průběhu pobytu, bude žákovi vrácena částka za příslušný počet nocí ponížená o skutečné náklady. Nepočítá se pak první noc neúčasti na Pobytu. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen Provozovateli objektu nahradit případnou škodu vzniklou na jeho majetku, která byla způsobena prokazatelně jeho dítětem  

 


