
 

Závazná přihláška  
na Letní tábor „Hříbata“ v Řídelově 

 
Závazně tímto přihlašuji své dítě na pobyt na Letním táboře Hříbata v Řídelově, provozovatel: 

Jezdecký klub Třešť, z.s., Komenského 597/12, 589 01 Třešť, IČO 657 67 446   

 

v termínu:     1A|   10.7. – 16.7.2022  –  4.900,-Kč*/ 

                 1B|  17.7. – 23.7.2022  –  4.900,-Kč*/ 

                                        */nehodící se škrtněte  

 

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

Rodné číslo:…………….…… (slouží k pojištění dítěte na úraz, které sjednáváme před táborem) 

Bydliště – ulice………….……………………………….    číslo domu……… 

Místo……………………………………………………….    PSČ…………… 

Příjmení rodičů, je-li jiné než jméno dítěte: matky…………………………… 

              otce……………………………… 

Telefonní kontakty na rodiče:  ……………………  …………………… 

 E-mail:  ………………………………...…………… pro zaslání informací týkající se tábora 

Prosíme, pište čitelně větším písmem! 

Jako zákonný zástupce dítěte, prohlašuji, že jsem si přečetl/a a beru na vědomí, smluvní podmínky pro přijetí dítěte na 

tábor uvedené na webových stránkách www.jktrest.cz i ostatní informace související s pobytem dítěte na táboře, případně 

jeho odhlášení z tábora a storno podmínky.  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. (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 jen „GDPR“. 

Svým podpisem (níže) uděluji provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby 

zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně:  

- jméno přihlašovaného dítěte  

- rodné číslo přihlašovaného dítěte 

- bydliště   

- jméno zákonného zástupce dítěte 

- telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte  

 Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány. Souhlas 

můžete kdykoliv vypovědět na náš e.mail. V případě, že se tak stane, nemůže se Vaše dítě zúčastnit tábora. 

 Jako výraz souhlasu výše uvedených výroků odesílám tuto přihlášku a připojuji svůj podpis.  

 

V ........................................ dne...................................... podpis .....................................................  
Co dál? 

1. Přihlášku odešlete prosím na náš e-mail:   jk.trest@seznam.cz,  případně i objednávku 

2. nejpozději 2 měsíce před zahájením tábora odešlete celý poplatek za tábor na náš účet:  

221903211/0300, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a termín (1A,1B, nebo 2)  

3. věnujte pozornost dalším dokladům, které přivezete až s sebou na tábor 

4. Je nutná platná lékařská prohlídka dítěte, potvrzená na předepsaném formuláři – jinou nebudeme 

akceptovat. 

Poplatek za tábor bude hradit zaměstnavatel:   NE /ANO */nehodící se škrtněte 

Pokud ano, předejte objednávku k potvrzení svému zaměstnavateli a odešlete nám ji vyplněnou pro vystavení FA 

 

mailto:jk.trest@seznam.cz


Objednávka: 

Objednáváme pobyt na LT Hříbata Řídelov v termínu:  ……………………… 

  pro dítě jménem:   ………………………………………………   

  pro našeho zaměstnance:  ………………………………………  

 

Název zaměstnavatele……………………………IČ…………………………… 

Fakturační adresa……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

V……………………………………..dne:……………….. 

  

      ……………………………………. 

        Razítko a podpis zaměstnavatele 

 

Fakturu odešleme na Vámi uvedený email nebo adresu zaměstnavatele. Zaměstnavatel uhradí 

celou částku za tábor a rozdíl mezi příspěvkem zaměstnanci a částkou za tábor vyúčtuje zaměstnanci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


