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Pořadatel 
Junák – český skaut, 
středisko Planá nad Lužnicí, z. s. 
sídlo: Údolní 586, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ: 60062436 

Údaje o táboru 
termín konání: 30.6 – 14.7.2018
místo konání: Olešná 
vedoucí tábora: Martin Janovský 
zástupce ved. tábora: Kateřina Dvořáková
cena tábora: 2800,- Kč 

 
Informace k ceně a platbě tábora 

- (co je zahrnuto v ceně tábora) V ceně je zahrnuta strava 5
tábořiště, pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu

-  (informace k provedení platby)
- bankovním převodem na účet u ČSOB č. 256534014/0300  (jako variabilní symbol uveďte 

zprávy pro příjemce uveďte jméno a 
- hotově (potvrzení o převzetí hotovosti vám vydá vedoucí) preferujeme tuto formu platby
- fakturou – fakturační adresa: ………………………………………………………..

Zákonný zástupce se zavazuje: 
- že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a 

(dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a 
informací o zdravotním stavu dítěte.

- (odvoz dítěte) že si dítě v případě 

Zákonný zástupce souhlasí: 
- že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 

uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je 
- se zpracováním osobních údajů v souladu 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonný zástupce bere na vědomí:

- že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku 
vrácení táborového poplatku 

- (storno poplatky) Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se 
případy individuálně. 

- (podmínky vyloučení dítěte z tábora)
a že porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z
táborového poplatku. 

- že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena 
do organizace viz. druhá strana 

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor.

V ……………………… 

dne …………………… 

  

Přihláška na skautský letní tábor
Přihlášky odevzdat nejpozději 25. 5. 2018 

sídlo: Údolní 586, 391 11 Planá nad Lužnicí 

14.7.2018 

 
Kateřina Dvořáková 

 

Účastník tábora 
jméno a příjmení: ………………………………

datum narození: …………… 

bydliště: …………………………………………

Rodiče (zákonní zástupci)
jméno matky (zákonného zástupce

………………………………, tel.: …………………

jméno otce (zákonného zástupce

………………………………, tel.: …………………

V ceně je zahrnuta strava 5× denně, doprava materiálu, pronájem 
náklady související se zajištěním programu. 

(informace k provedení platby) Táborový poplatek můžete uhradit: 
bankovním převodem na účet u ČSOB č. 256534014/0300  (jako variabilní symbol uveďte 
zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte)       
hotově (potvrzení o převzetí hotovosti vám vydá vedoucí) preferujeme tuto formu platby

fakturační adresa: ……………………………………………………….. 

že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytování

zdravotním stavu dítěte. 
případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady

celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 
uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je nedílnou součástí této přihlášky,
se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonný zástupce bere na vědomí: 
že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku 

Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se 

tábora) že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a
podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení 

že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena 
viz. druhá strana této přihlášky. 

přihlašuji dítě na tábor. 

podpis zákonného zástupce

Přihláška na skautský letní tábor 

jméno a příjmení: ……………………………………. 

 RČ: ………………….. 

bydliště: ………………………………………………. 

Rodiče (zákonní zástupci) 
zákonného zástupce): 

, tel.: …………………… 

zákonného zástupce): 

, tel.: …………………… 

denně, doprava materiálu, pronájem 

bankovním převodem na účet u ČSOB č. 256534014/0300  (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do 

hotově (potvrzení o převzetí hotovosti vám vydá vedoucí) preferujeme tuto formu platby 

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
souhlas s poskytováním 

náklady. 

celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením 
této přihlášky, 

s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 

že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku 

Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se 

že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, 
účasti na táboře bez nároku na vrácení 

že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena 

 
 
 

podpis zákonného zástupce 
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Nakládání s osobními údaji  
Souhlas po dobu členství  
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce člena spolku Junák – český skaut, z. s., sídlem v 
Praze, IČO 00409430 (dále jen Junák – český skaut) a výše uvedenému středisku jako společným správcům 
osobních údajů (dále jen Správci) souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a osobních údajů člena v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen Zákon) a to po dobu členství v Junáku – českém skautu. Správci mohou některé osobní údaje 
zpracovávat i po dobu delší, pokud povinnost zpracovávat tyto údaje i po skončení členství ukládá Správcům 
závazný právní předpis. Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti 
spolku, a to konkrétně pro následující účel:  

1) zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další obdobné činnosti jednotek Junáka – českého skauta (dále 
jen Činnost),  
2) evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou, Junákem – českým skautem a jeho 
příslušnou organizační jednotkou (která je pobočným spolkem Junáka – českého skauta ve smyslu Občanského 
zákoníku); Junák – český skaut své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,  
3) kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných zástupců při zajištění Činnosti,  
4) evidence účastníků akcí pořádaných Junákem – českým skautem či jeho organizační jednotkou,  
d) podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci 
činnosti a prezentaci svých aktivit, zejména pak zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítích;  
e) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a 
dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje;  
Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu, které Zákon označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje 
nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na Činnosti Junáka – českého skauta, slouží k 
preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Pro zpracování citlivých údajů 
potřebuje Junák – český skaut výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.  

Pokud se rodič či zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování 
osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího 
příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav;  
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Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza)
pro účely skautského tábora Olešná 2018

Prosím vyplňte čitelně. Na pravdivosti údajů může závis

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna: …………………………………

Váha dítěte: .....…. kg (pro případné dávkování léčivých přípravků)

Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, 

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

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

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

Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (

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

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

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

Užívá Vaše dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky? Kolikrát denně, v

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

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

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

Setkalo se dítě v době půl roku před začátkem tábora s nějakou infekční chorobou?

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

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

Bylo dítě v době jednoho měsíce před začátkem tábora nemocné?

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

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

Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké je to omezení?

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

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

Jiné sdělení (pomočování, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, 
zvýšená náladovost, specifické rady nebo prosby

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

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

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

Prohlašuji, že mé dítě: dovede / nedovede plavat

* nehodící se škrtněte 

Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza)  
Olešná 2018 

Prosím vyplňte čitelně. Na pravdivosti údajů může záviset zdraví vašeho dítěte. 

……………………………………………………………………………………

………………………………… Rodné číslo: …………………………

(pro případné dávkování léčivých přípravků) 

Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod.? Popište včetně projevů a alergenů.

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

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

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

Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka apod.) 

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

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

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

Užívá Vaše dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin a

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

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

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

Setkalo se dítě v době půl roku před začátkem tábora s nějakou infekční chorobou? 

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

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

Bylo dítě v době jednoho měsíce před začátkem tábora nemocné? 

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

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

Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké je to omezení? 

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

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

pomočování, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, 
zvýšená náladovost, specifické rady nebo prosby atd.): 

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

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

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

nedovede plavat * 

…………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: ………………………… 

? Popište včetně projevů a alergenů. 

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

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

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

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

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

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

kolik hodin a v jakém množství? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pomočování, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, 

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

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

............................................... 
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Potvrzení pro zaměstnavatele:

 

Žádám o příspěvek na letní dětský tábor:
 

Pořadatel letního tábora: Junák – český skaut, z. s., středisko 
 

Místo konání: Olešná (u Orlické přehrady)
 

Termín : 30. 6. - 14. 7. 2018 
 
Táborový poplatek.: 2.800,-Kč                                                                               
 

poplatek poukažte do 15. 6. 2018 na účet u ČSOB č. 256534014/0300         
jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte
 
 

Jméno a příjmení dítěte:  …………………….......
 

Rodné číslo: …………………….......……                
   

Adresa:……………………………………………………………………………………………………
 
 

Jméno žadatele:………………………………….………………………………………….……………
 
 
 

                                                                                                            
razítko a podpis organizace:                                                                                       podp
 
 

Potvrzení pro zaměstnavatele:  
 

Žádám o příspěvek na letní dětský tábor: 

český skaut, z. s., středisko 317.09 v Plané nad Lužnicí; IČO 

Místo konání: Olešná (u Orlické přehrady) 

                                                                                

poplatek poukažte do 15. 6. 2018 na účet u ČSOB č. 256534014/0300          
jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte                                                                                         

Jméno a příjmení dítěte:  ……………………................................................... 

Rodné číslo: …………………….......……                 

Adresa:……………………………………………………………………………………………………

Jméno žadatele:………………………………….………………………………………….……………

                                                                                                            ………..................……………….
razítko a podpis organizace:                                                                                       podpis žadatele

Plané nad Lužnicí; IČO 60062436 

                                                                                          

Adresa:…………………………………………………………………………………………………… 

Jméno žadatele:………………………………….………………………………………….…………… 

………..................………………. 
is žadatele 


