19.dětský tábor se psy a angličtinou
pro děti ve věku 10-15 let
Termín :

13. – 19. 7. 2020
-

Kde:

příjezd v pondělí 13. 7. 2020 odpoledne mezi 16 - 18 hodinou
odjezd v neděli 19. 7. 2020 po 11 hodině

ZKO Louny

Program: výcvik psů agility
výuka angličtiny pro děti hravou formou – doplňkově – běžné komunikační fráze,
kynologická tématika
různé hry a soutěže, táborák a další program pro děti
Každý účastník tábora je po dobu trvání tábora povinen dodržovat táborový řád.

Cena:

4 900 Kč

Platbu proveďte POUZE na účet číslo 2600208795 / 2010 (Fio banka
a.s.), do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které platbu provádíte –
PRO IDENTIFIKACI PLATBY.
Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formě DDMMRRRR

Stravování: 5-krát denně, pitný režim zajištěn nepřetržitě celý den
Ubytování: ve vlastních stanech
Psi:

krmení vlastní
ubytování s dětmi ve stanech nebo v kotcích
pes musí mít platná očkování (očkovací průkaz s sebou)
dítě po celou dobu tábora odpovídá za svého psa

Uzávěrka: závazné přihlášky a dokladem o zaplacení (kopie) zasílejte nejpozději do 31.5.2020
na email:
nebo na adresu:
případné dotazy:

agility@taborsepsy.cz
Ilona Macáková, Dlouhá 33, 272 01 Kladno
agility@taborsepsy.cz , ilona.macakova@seznam.cz
nebo na tel. 604 791 622

přihlášky lze zaslat i mejlem – scan s originálním podpisem rodičů
Na přihlášky bez dokladu o zaplacení NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!!!!
Storno podmínky: odhlášení dítěte před začátkem tábora:
- alespoň tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 80% částky
- méně než tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 30% částky
- pokud dítě odhlásíte méně než týden před začátkem tábora vracíme 10 %
- Pokud seženete za dítě náhradu (bez ohledu na termín) bude vráceno 90% částky.

Počet účastníků je omezen !!!!

Přihláška na dětský tábor se psy v termínu 13. – 19. 7. 2020
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………...
Datum narození:……………………………………Rodné číslo:…………………………………………...
Adresa:……………………………………………………………………………………………………….
Matka: ……………………………………………..Telefon:………………………………………………..
Otec:………………………………………………..Telefon:……………………………………………….
Telefonní spojení na rodiče v době konání tábora:…………………………………………………………..
E-mail na rodiče – pro další komunikaci atd.:………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní stav dítěte (alergie, léky,…):……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….

Pes:
Jméno a chovatelská stanice:………………………………………………………………………………...
Plemeno:……………………………………………………………………………………………………..
Datum narození:……………………………………………………………………………………………...
Velikostní kategorie a stupeň pokročilosti v agility (označte) :
začátečník / mírně pokročilý / pokročilý

SA / MA / LA

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 pěti let, následně budou archivovány.
Na základně tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se
o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné, 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 relevantní informace, týkající se našeho tábora a dalších pokynů.
Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění přihlášek na příští sezónu. Souhlasím s
uveřejněním jména a příjmení na seznamu přihlášených na našich webových stránkách a FB. Údaje smí
být využity k vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak
souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit.
„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném
rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

podpis rodičů: ……………………………………………………………….

