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PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

LESNÍHO KLUBU MEDLÁNKA 

 

Provozovatel: Frank Bold Kids, z.s., se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 22893512 

Číslo účtu vedeného u FIO: 2400137996/2010 

Statutární zástupce: Mgr. Šárka Nekudová, mobil: 734 440 600, e-mail: sarka.nekudova@frankbold.org 

Adresa LK Medlánka: parcela č. 893, k. ú. Medlánky, 62100 Brno 

 www.skolkamedlanka.cz 

 

Kontaktní osoba: Barbora Podzemná, mobil: 723887268, e-mail: barbora.podzemna@gmail.com 

PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR 

============================================================================ 

Provoz tábora:  8.45 – 17.00 hod. Termín: 9.-13.8.2021 

 

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

Datum narození . . . . . . . . . . . . . . .  

Bydliště  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

Jméno a příjmení rodiče …………….......................................... 

Datum narození…………………... 

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

Telefon ………………….. 

E-mail................................................................. 

Adresa pro doručování písemností………………………………………………………………...... 

 

 

 

http://www.skolkamedlanka.cz/
mailto:barbora.podzemna@gmail.com
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Rodič prohlašuje, že se před účastí na letním příměstském táboře LK Medlánka seznámil s Provozním 

řádem LK Medlánka, podle něhož bude veden letní tábor. Rodič se zavazuje, že Provozní řád LK 

Medlánka bude dodržovat. Provozní řád LK Medlánka je zveřejněn na webových stránkách LK Medlánka 

www.skolkamedlanka.cz v sekci Dokumenty. 

V souladu se Školním vzdělávacím programem LK Medlánka jsou stanovena pravidla pro pobyt dětí 

v přírodě (rovněž k přečtení a stažení na webových stránkách v sekci Dokumenty). Rodič souhlasí, že 

jednou ze základních podmínek bezpečného pobytu dětí v přírodě v rámci letního provozu LK Medlánka je 

vhodné oblečení, obutí a další vybavení odpovídající roční době a počasí, které jsou popsány v Provozním 

řádu LK Medlánka. 

 

Výše platby za letní příměstský tábor LK Medlánka je stanovena na 1500,- kč / týden bez stravného.   

Do 7 dnů od potvrzení přihlášky je potřeba složit nevratnou zálohu 500,- Kč na účet Frank Bold Kids 

číslo 2400137996/2010 (FIO).  

Zbytek ceny tábora 1000,- kč je potřeba doplatit do 30. června 2021.  

Do zprávy pro příjemce je nezbytné uvést „KLUBÍK TÁBOR - PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.  

 

Stornopoplatky:  

Záloha 500 Kč splatná do 7 dní po potvrzení přihlášky na tábor je nevratná. V případě zrušení registrace 

tábora propadá ve prospěch provozovatele.  

Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu pouze v případě, když za dítě nastoupí náhradník.  

Pokud za sebe najdete náhradníka, vaše platba se vám vrací ponížená o administrativní poplatek 250 Kč.  

V případě, že za vás náhradník nenastoupí, vaše platba propadá ve prospěch provozovatele.  

 

Frank Bold Kids, z.s. je pojištěn u Allianz pojišťovny, a.s. Pojištění pokrývá pojištění budov a movitých 

věcí pro případ poškození, pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví dítěte. Pojišťovací smlouva 

je k dispozici u zřizovatele k nahlédnutí. 

  

Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu evropského Nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se 

shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, 

kterým je Frank Bold Kids z.s. se sídlem Údolní 33, Brno 60200 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 15638, IČO: 22893512 (dále též jako „správce“) a souhlasím s 

tím, aby osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, zaměstnancem správce a jakýmkoliv smluvním 

partnerem správce za účelem informování o činnostech LK Medlánka na webu a sociálních sítích.  

 

ANO / NE (zakroužkujte Vaši odpověď) 
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Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv tento souhlas kdykoliv změnit či zrušit a kdykoliv si od správce 

vyžádat shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný. 

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše 

stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, po dobu 1 roku, 

tedy do 13.8.2022. 

 

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a 

počítačových programů, v písemné podobě. 

 

Souhlasím s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů dítěte pro potřeby správce. 

  

ANO / NE (zakroužkujte Vaši odpověď) 

 

 

V .......................................    dne  ....................................  

 

 

 

........................................................... 

podpis zákonného zástupce  (rodiče) 

 

http://www.skolkamedlanka.cz/

