A-STYL z. s. – Osiková 161, 460 15 Liberec 16

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE NA A-STYL LETNÍ AKTIVITU
je nedílnou součástí vyplněné online přihlášky na kemp, tábor s kompletně uvedenými osobními a kontaktními údaji.

Letní aktivita – název a termín:..............................................................................................

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na kempu, táboře pořádaným
(dále jen „Správce“),

A-STYL z. s.
je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)
zpracovávat moje
1.
2.
3.
4.

jméno a příjmení
datum narození
adresu místa pobytu
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

Dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

telefonní číslo účastníka a jeho zákonného zástupce
e-mail zákonného zástupce
fotografie
videa
zvukové záznamy
sportovní výsledky

a to za účelem
 vedení evidence účastníků tábora a s tím souvisejícími činnostmi,
 marketingu a propagace akce
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:



A-STYL z. s., se sídlem Osiková 161, 460 15 Liberec 16, IČ:22754415
P. J. Art Production s.r.o., Osiková 161, 460 15 Liberec 16, DIČ:CZ27334473.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu
účastnit pořádaného kempu, tábora.
Dále souhlasím s pravidly kempu, tábora, soustředění:
1) Souhlasím, aby se můj syn/dcera se zúčastnil(a) sportovních aktivit, konaných na výše zapsané
akci. Jedná se především o: míčové hry, pohybové a relaxační cvičení, tanec, výlety a jiné sportovní a
kulturní hry. Souhlas je platný po celou dobu konání výše uvedené akce.

2) Prohlašuji, že dítě nemá zdravotní problémy, které by bránily účasti na výše uvedené akci a že se
podrobilo očkováním proti povinným infekčním nemocem v ČR dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by se v průběhu akce objevila zdravotní
komplikace, budu o ní neprodleně informovat instruktory.
3) Prohlašuji, že dítě je plně způsobilé a seznámené s programem akce a s jejími pravidly. Obecná
pravidla: dbát pokynů instruktora, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu instruktora, při hrách či jiných
sportovních a kulturních aktivitách brát ohled na ostatní děti, neprat se s dětmi, být slušný, neházet
předměty, nenosit nebezpečné či cenné předměty na akci.
4) Beru na vědomí, že v případě nevhodného chování nebo nečekané události (zranění), bude
kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout.
5) Pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu ze strany účastníka (hrubé porušení pravidel,
nenastoupení na akci, nedokončení akce z důvodu nemoci), nevzniká tímto účastníkovi žádný nárok na
vrácení uhrazené ceny akce. STORNO PODMÍNKY pro příměstské kempy a soustředění: Odhlášení do
14 dní před odjezdem či konáním - 20 % storno poplatek z celkové ceny kempu. Odhlášení méně než 14
dní před odjezdem či konáním- 40 % storno poplatek z celkové ceny kempu (vztahuje se i na zdravotní
důvody doložené lékařem). Při zrušení přihlášky v den odjezdu či během kempu - 70 % storno poplatek z
celkové ceny kempu (v případě zdravotních důvodů doložených lékařem zůstává storno 40%). Při zákazu
pořádání nebo zásadní změně podmínek ze strany státu, kdy A-stylu nebude umožněno kemp pořádat,
bude vráceno 90% z ceny tábora (10% storno poplatek přispívá na náklady spojené s administrativou a
přípravou tábora). STORNO PODMÍNKY pro pobytový tábor: Odhlášení do 30 dní včetně před odjezdem
či konáním - 60% storno poplatek z celkové ceny tábora (vztahuje se i na zdravotní důvody doložené
lékařem). Odhlášení méně než 30 dní před odjezdem či konáním - 80% storno poplatek z celkové ceny
kempu (vztahuje se i na zdravotní důvody doložené lékařem). Při zákazu pořádání nebo zásadní změně
podmínek ze strany státu, kdy A-stylu nebude umožněno tábor pořádat, bude vystaven voucher na tábor
2022.
6) Beru na vědomí, že nutnou podmínkou k nástupu na tábor je při nástupu odevzdat také:
- prohlášení o bezinfekčnosti s podpisem starým max. 1 den
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - platí pro kempy mimo A-styl Liberec platí pro kempy
mimo A-styl Liberec (odevzdává se v den nástupu - VŠICHNI účastníci musí mít potvrzené praktickým
lékařem! Posudek platí 2 roky - lze ho využít i na jiné akce či tábory.)

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

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

Podpis zákonného zástupce:....................................................................

