Závazná přihláška na příměstský tábor Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o.

Po stopách zbojníků
3. – 7. 8. 2020
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. – areál Frýdeckého zámku, Hrad Hukvaldy, Frýdek-Místek
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození a věk:
Bydliště:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon:
E-mail:
Zdravotní či jiné problémy, o kterých bychom měli vědět (léky, alergie, jídlo, jiné):

Bude Vaše dítě vyzvedávat ještě někdo jiný? Pokud ano, napište nám čitelně jeho celé jméno a tel.
spojení:
1)
2)
3)
Objednávám táborové tričko velikost: 134 146 152 158 164; větší velikosti: M L XL
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a souhlasím s podmínkami tábora:

V …………………………………………… Dne ………………………..

Podpis: ……………………………………………

Přihlášky zasílejte e-mailem: jan.pajdla@muzeumbeskyd.com nebo poštou na adresu Muzeum Beskyd FrýdekMístek, Ing. Jan Pajdla, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, nejpozději do 1. 6. 2020.
S potvrzením přihlášky Vám zašleme platební údaje. Přihláška je platná, je-li platba provedena. Odhlášení dítěte
je možné nejpozději do 30. 6. 2020; tehdy můžeme garantovat vrácení částky v plné výši. Maximální počet dětí
je 15, obsazenost se řadí dle příchozích plateb.
Bližší informace na tel.: 774 064 788, e-mail: jan.pajdla@muzeumbeskyd.com
Pro platnost přihlášky je zákonný zástupce povinen podepsat obě strany dokumentu. Bez obou podpisů je
přihláška neplatná!!!!!
Do předmětu všech zpráv uvádějte „tábor“
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Po stopách zbojníků
Příměstský tábor Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o.

Obecné podmínky:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Termín 3. – 7. 8. 2020; 7 - 12 let (u mladších dětí je nutné umění číst jednoduchý text)
Cena tábora (po – pá) je 1690,- Kč včetně základního pojištění dětí
Organizátor si vyhrazuje právo tábor zrušit
Tábor se uskuteční v areálu frýdeckého zámku (Zámecké náměstí 1264, 738 01 FrýdekMístek), s výlety do okolí, případně hradu Hukvaldy
V ceně tábora je oběd a odpolední svačina (dopolední svačinu zajistí rodiče), pitný režimu,
materiál a pomůcky, kšiltovka, doprava v rámci výletu, táborové odměny
První den tábora rodiče předají organizátorům kopii kartičky zdravotní pojišťovny a
podepsané předem zaslané materiály (potvrzení o bezinfekčnosti dítěte atd.) – obdržíte po
zaslání přihlášky
Předávání dětí bude probíhat na frýdeckém zámku v Zámeckém klubu v 7:30 – 8:00 ráno a
15:30 – 16:00 odpoledne
Děti může vyzvednout jen osoba uvedená v závazné přihlášce
Vybavení dítěte: pevné boty, gumáky, pláštěnka, náhradní oblečení, opalovací krém,
repelent, sluneční brýle, pokrývka hlavy, nádoba na pití (lze po dobu tábora ponechat na
zámku), další potřebné vybavení bude upřesněno podle počasí a programu.
Zákaz používání mobilních telefonů a tabletů apod. během trvání příměstského tábora

Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem plnění vzniklého z přihlášení Vašeho dítěte k účasti na
příměstský tábor Muzea Beskyd Frýdek-Místek (adresa Hluboká 66, 738 01, Frýdek-Místek, IČO
095630, e-mail info@muzeumbeskyd.com ). Organizátor tábora a správce zpracovává osobní údaje
Vašeho dítěte (v rozsahu viz výše – text přihlášky) a Vaše, jako zákonného zástupce dítěte (v rozsahu
viz výše – text přihlášky). Při nakládání s osobními údaji se správce, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,
vždy řídí platnými právními předpisy včetně Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (GDPR).
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