
 
 

KARATE Havířov z.s., IČO: 22716408, DIČ: CZ22716408, Výletní 1236/6A, 736 01 Havířov – Šumbark, provozovna 
objekt „SEVERKA“ Jaselská 1197/1, 736 01 Havířov Město 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018 

Termín PMT : …………………………………………. 

Osobní údaje :                       . 

Příjmení a jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………………………Zdrav. poj.: …………………………………… 

Datum narození : ………………………………………….………………………………………………….…věk : ……………………….………………………………………… 

Adresa bydliště : ………………………………………………………………………………………………………………………….. PSČ : …………………….………………… 

Telefon zákonného zástupce/mobil : ……..……………………………………………….. e-mail : ………………………………..………………………………..….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Smluvní ujednání          ______            . 

1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte rodiči provozovateli tábora, přičemž provozovatel tábora je po 

smluvenou dobu povinen se o dítě starat, k němuž je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí. 

2. Rodiče jsou povinni provozovatele upozornit na všechny podstatné okolnosti důležité k řádné péči o dítě a zaplatit 

provozovateli dohodnutou cenu. 

3. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu 

pobytu. 

4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby zapsaného spolku KARATE Havířov ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb. O Ochraně osobních údajů. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte na akci zapsaného 

spolku KARATE Havířov a s případným vyvěšením fotografií na nástěnkách nebo na webových stránkách zapsaného 

spolku KARATE Havířov. 

Souhlasím s možností testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, v průběhu konání pobytu, 

existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. 

5. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků. 

6. Na pobyt se nedoporučuje brát cenné věci, za jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají samy. 

 

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.      …………… …………………………………………………………..………………………………………... 

        Datum a podpis zákonných zástupců 

Závazné informace :                      . 

Termíny turnusů : 23. 7. – 27. 7. 2018, 6. 8. – 10. 8. 2018. 

Cena jednoho turnusu : 1.200,- Kč (sleva 200,-Kč pro členy oddílu KARATE Havířov, z.s. nebo držitele MRA bonus karty) 

Zápis :  do naplnění turnusů probíhá od 1. 3. 2018 ve dnech: úterý a čtvrtek  v 16:30 hod. v objektu „SEVERKA“, ul. 

 Jaselská 1197/1, Havířov, 736 01. ( Možno dohodnout termín zápisu po telefonu: 605723188 – Jana Bělicová ). 

Při zápisu je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku dítěte a zaplatit poplatek 1.200 ,- Kč. 


