
 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ KURZ  

2021 KV STĚNA.CZ 

 

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

 

Rodné číslo.......................................................................................ZP......................... ......................... 

 

 

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

 

Telefon rodiče..............................................email: ................................................................................. 

 

Přihlašujeme na turnus:            26.7. - 30.7. 2021 - hlavní vedoucí                         OBSAZENO !!! 

                                                       2.8. - 6.8. 2021 - hlavní vedoucí                           OBSAZENO !!! 

                                                       9.8 – 13.8.2021 - hlavní vedoucí  

 

Já, níže podepsaný, přihlašuji mé dítě do letního příměstského kurzu volného lezení, který bude 

provozovat Zalezsi.cz z. s. sídlící na adrese Goethova 1108/26, Cheb 350 02. Prohlašuji, že mé dítě je 

zdravotně způsobilé k absolvování tábora. Zároveň prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že 

mé výše uvedené dítě bude provozovat sportovní činnost včetně sportovní aktivity volného lezení a 

jištění na umělé lezecké stěně pod odborným dohledem a že s provozováním všech těchto aktivit 

souhlasím i s vědomím veškerých případných možných rizik včetně možnosti vzniku škody na zdraví. 

Beru na vědomí, že v ceně tábora není úrazové pojištění. Prohlašuji, že přebírám odpovědnost za 

případné vzniklé škody způsobené mým dítětem provozovateli lezecké stěny či třetím osobám. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dále jen prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a s pořizováním fotografií v průběhu tábora, jejich zveřejněním 

na webových stránkách a použití k propagačním účelům Zalezsi.cz z. s. 

 

Přihláška se stává platnou spolu s uhrazením nevratné zálohy 1 250 Kč, prosím 

uhradit do 30.5.2021. 

Platby lze provádět na účet č.: 2200394912 / 2010, variabilní symbol: rodné číslo 

dítěte!!! 

Celková cena kurzu je 2 500 Kč. Prosím uhradit nejdéle do 30.6.2021. 

V ceně kurzu není započítané jídlo !!! Jídlo si děti zajišťují samy !!! 

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

Podpis zákonného zástupce 

 



   

 

Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í   R O D I Č Ů   D Í T Ě T E 

/potvrzené v den nástupu na tábor/ 

 

 Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ........................................................... 

 

narozenému ...................................................bytem ............................................................změnu režimu, dítě 

nejeví známky akutního onemocnění / průjem, teplota apod. / a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 

nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s 

osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se letního příměstského kurzu na KV stěně. 

Prohlášení účastníka 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se obeznámil s řádem a organizací kurzu. 

Jsem si vědom /a/ právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

 

Telefonické, písemné a emailové spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na letním táboře. 

 

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

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

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

 

Doprava dítěte na a z: osobně – autobus – samostatně – jiné: 

 

 

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

                                                                                                                            podpis rodičů  

 

 

 

 

 


