
SKILLZ PARKOUR CAMP
PŘIHLÁŠKA

Místo konání: RS Český ráj - PAŘEZ

Termín konání: 2 - 8 Července 2023

Cena: 7990,- (Cena pobytu zahrnuje ubytování v penzionu v 8 lůžkových pokojích s vlastní 
koupelnou v každém pokoji, stravování 5x denně,pitný režim, kvalifikované trenéry a 

zdravotnický dozor dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské pobytové 
akce, tričko, výlet na Prachovské skály. Cena pobytu nezahrnuje dopravu a úrazové 

pojištění dítěte) 

Doprava: individuální – každý rodič předá dítě na místě konání dne 2.7.2023 (neděle) v 
době od 11:00 do 12:00 hodin a následně si jej převezme na místě konání dne 8.7.2023 

(sobota) do 11:00 hodin. 

Jméno a příjmení účastníka:

Datum narození:

Rodné číslo:

Název a kód pojišťovny:

Adresa trvalého bydliště:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Telefon:

E-mail:

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:

Dítě bere pravidelně léky (uveďte jaké a kdy):



Platba a storno podmínky

Jestliže se účastník tábora nezúčastní, musí si za sebe najít náhradu nebo zaplatit 100% 
storno poplatek.
V případě zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů vracíme 100% z uhrazené ceny tábora 
(je potřeba doložit doklad od lékaře)

Bankovní spojení: 2031839027/3030 (uveďte jméno dítěte ve zprávě pro příjemce a jako
variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte)

Zálohu 3000 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí 
registrace. Doplatek (3900,-) proveďte nejpozději do konce května. Nedodržení platebních 
termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno 
zrušením přihlášky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
ZOOÚ) a o změně některých zákonů.
Svým podpisem udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby 
zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 
jednoho roku, následně budou archivovány. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit 
námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k organizaci tábora nezbytné a v 
případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým 
jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní 
přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných 
organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat informace týkající se našeho tábora. 
Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění přihlášek na příští sezónu. Na mou žádost 
budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti 
propagačních materiálů.
„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (Vladimir Koldaev, nar. 23.1.1994, bytem Praha,
Ke korunce 1, 107 00) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným 
účelům.“

….……………………………… ……………………………………………………
Datum Podpis zákonného zástupce

Kontakt: e-mail: skillzparkourcamp@gmail.com Vedoucí: Pavel Pavlíček - tel. 732 169 130
                                                                        Provozovatel:Vladimir Koldaev - tel. 773 978 009


