
                                                       

TANEČNÍ TÁBOR HUTISKO-SOLANEC 2023 

 
Termín 16.8. – 25.8.2023 

 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

  
Vyplňte prosím hůlkovým písmem a odešlete na adresu: Petr MÜNSTER, Dobrovského 1271, 753 01 Hranice.      
Doporučuji poslat na email tstalent@seznam.cz. (naskenovaná a podepsaná)…   
 
Dítě: 

Příjmení ………………………………………………………….. Jméno ………………………………………………………….... 
 

Datum narození ……………………………………………….Rodné číslo …………………………………………………… 
 

Ulice …………………………………………….č.p. ……….……PSČ………………………..Město ………………………..…..   
 
Zákonný zástupce: 

Jméno matky……………………………………….…...............Zaměstnání…………….………….………............................ 
 

Jméno otce…………………………………….………...............Zaměstnání……………………..…...………......................... 
 

Telefon domů (mobil) ……………………………………………………………………………..……......................................... 
 

E-mail rodičů……………………...………………………………………………………………………............................................ 
 

 
 
Chci být ubytován s……………………………………………………..…………………………………............................................. 
Spolubydlícího napište prosím čitelně. Společné ubytování není pro provozovatele závazné, budeme se Vám snažit vyhovět, 

záleží taky na možnostech a kapacitě tábora.  
 
UBYTOVÁNÍ: Zajištěno v chatkách a v hlavní budově. 
  

RS Kyjov, Pod Káním 22, 756 62, Hutisko-Solanec 
 
STRAVA: Plná penze, snídaně, oběd, dvě svačiny, večeře. V ceně stravy je zahrnut celodenní přísun tekutin (čaj). 
 
DO BATOHU ZABALIT: základní výbavu pro studené a teplé počasí, hygienické potřeby, cvičební úbor (elasťáky, šortky, tričko, 
tílko, tepláky), oblečení na spaní, botasky, pláštěnku, gumáky, baterku, okopírovaný průkaz pojištěnce, nezapomeňte  na 

dobrou náladu, úsměv a taky na kostýmy pro účinkující na chystané táborové akce. 
(Budu znovu informovat tři týdny před příjezdem na tábor) 
 

CENA:  Pouze jeden turnus 16.8.-25.8.2023 … doporučená věková kategorie od 9-ti do 14-ti let. 
 

5.500,- kč 
 

Zahrnuje ubytování, stravování, pobyt, celodenní vedení odbornými instruktory, zdravotní dozor, pojištění proti trvalým 
následkům, provozní náklady, kuchyňský personál, oddílové vedoucí, taneční lektory, výuka sebeobrany, výtvarné a kreativní 
potřeby, sportovní potřeby, dětská lanová překážka, táborové tričko a další.      
 
ZPŮSOB PLATBY: číslo účtu:  

43-2937020237 / 0100 (KB),  
var. symbol uveďte rodné číslo dítěte, popis platby příjmení a jméno dítěte. 

 

DATUM PLATBY:  Záloha  1.500,- kč … do 28.2.2023,  Doplatek 4.000,- kč ... do 20.6.2023 
   
         STORNO PODMÍNKY: 

1. Zrušení přihlášení písemně (dopisem nebo emailem) do 30.4.2023 bude záloha 1500,- Kč vrácená celá zpět,  od 1.5.2023,  

v případě zrušení  přihlášení je záloha nevratná. 
2. Zrušení přihlášení písemně (dopisem nebo emailem) nahlášené do 20.6.2023 činí storno poplatek 1.800,- Kč. 
3. Zrušení přihlášení písemně (dopisem nebo emailem) nahlášené od 21.6.2022 do doby nástupu na turnus činí  2.000,-  Kč. 
4. Zrušení přihlášení z důvodu nemoci řádně písemně nahlášené spolu s potvrzením od lékaře nejpozději však 3 dny před 

nástupem na tábor činí 2.000,- Kč. Při zajištění náhradníka, storno poplatek neúčtujeme! 
5. Z důvodů vyloučení dítěte pro nekázeň, šikanu, alkohol a jiné závažné porušení - peníze nevracíme! 
6. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci či úrazu vrací se pouze přeplatek za nevyčerpanou stravu. 



 

 

ZPŮSOB DOPRAVY: Samostatně … autobusem, autem, na motocyklu, na kole, horkovzdušným balónem …  
 
PŘÍJEZD A ODJEZD Z TÁBORA:  

Příjezd 16.8.2023 (středa) od 13:00 a odjezd  25. 8. 2023 (pátek) od 10:00 do 12:00 
                           
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
 
Tímto poskytuji panu Petru Münsterovi (IČ: 65918363) coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním 
níže uvedených osobních údajů a pro níže stanovené účely: 

Osobní údaj Účel zpracování Souhlas 

Fotografie (pořizování, 
zveřejňování) 

Informování o aktivitách tábora, propagace tábora,  zvýšení zájmu o činnosti na 
táboře na webových stránkách tábora, na nástěnkách a jiných veřejně 
dostupných místech na táboře, na táborovém Facebooku. 

ANO 

Audio či videozáznam Propagace tábora, informování o činnosti tábora, zvýšení zájmu o táborových 
aktivitách na webových stránkách tábora, na táborovým Facebooku. 

ANO 

Jméno, příjmení osoby,  
dosažené výsledky 

Informování o aktivitách tábora, propagace tábora, (soutěže, olympiády, 
sportovní, kulturní a umělecké akce)  na táborovém webu a Facebooku, na 
nástěnkách a jiných veřejně dostupných místech na táboře.   

ANO 

Jméno, příjmení osoby, příp. 
datum narození, rodné číslo 

Souhlas s převozem k lékařskému ošetření osobním automobilem v případě 
drobného úrazu na táboře. 

ANO 

Jméno, příjmení dítěte, oddíl  
 

Zveřejnění písemností a jiné projevy osobní povahy osoby za účelem prezentace 
a propagace tábora a informování o aktivitách tábora (slohové práce, výtvarné 
práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem) na táborovém webu, na 
nástěnkách a na jiných veřejně dostupných místech na táboře. 

ANO 

Jméno, příjmení dítěte, oddíl Zveřejnění seznamu osob a jejich rozdělení do oddílu a jiných veřejně 
dostupných místech na táboře. (např. přehled ubytovaných). 

ANO 

Jméno, příjmení  dítěte , příp. 
dat. narození, rodné číslo, 

bydliště 

Evidování údajů o osob, které jsou uvedeny na závazných přihláškách. 
ANO 

Tento souhlas poskytuji po dobu trvání a propagaci tábora až do odvolání tohoto souhlasu. 
 

Zásady ochrany osobních údajů 
Petr Münster (IČ: 65918363), postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení 
nahradí, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Klademe si za cíl chránit vaše soukromí. S Vašimi osobními údaji 
nakládáme v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a chráníme je v možné 
míře. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje: 
Základní osobní a identifikační údaje: 
Jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, bydliště, akademický titul, název obchodní firmy, IČO, DIČ , fakturační adresa a dodací adresa 
(pokud ji požadujete zadat), telefonní čísla a kontaktní e-mail. Tyto údaje vznikají při objednávkách nebo služeb nabízených Petr Münster         
(IČ: 65918363) Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě 
zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu. 
Pracovávání se souhlasem: 
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním 
souhlasu. 
Jak můžete odvolat svůj souhlas: 
Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat výslovným a srozumitelným projevem vůle, například 
formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem. Nezbytnou náležitostí je uvedení 
účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. 
Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích: 
Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím. Můžete se nás 
tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou 
jako kontaktní, telefonátem. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele a nikdy nebudou 
poskytovány třetím osobám. Souhlasím s tím, že po vyplnění, podepsání, odeslání přihlášky bude dítě zařazeno do rekreace Letní taneční tábor. 
Dnem zařazení do turnusu bereme na vědomí storno podmínky uvedené v příloze. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit z tábora okamžitě a 
bez jakékoli náhrady dítě, které vážně porušilo táborový řád. Konečné posouzení přísluší hlavnímu vedoucímu tábora. Pokud má dítě nějaké 
zdravotní problémy nebo omezení, je nutné vyjádření lékaře k účasti dítěte na táboře. Připomínky ke zdravotnímu stavu dítěte – viz potvrzení  o 
bezinfekčnosti. 
 
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech. Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že toto 
poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. 

 

Místo: …………………………. Datum: …..………........... 

….......................…..........…...........….................................................................................................. 
Hůlkovým písmem jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) a závazný podpis 

 

 
DOPORUČENÍ: ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE CO NEJDŘÍVE! 


