
 

  

 

 

Vážení rodiče, 
 

Spolek Medvědí šlápoty – Tábor Vám nabízí pro Vaše děti pobyt na letním dětském táboře, 

který má již dlouhou tradici. 

 

LDT PÁVEK – 14 dní – 3600,- Kč ve dnech 31.7. 2021 – 13.8. 2021 

              (členové Spolku Medvědí šlápoty - Tábor platí o 200,- Kč méně)                                                                                                                                                                                     

                           / kapacita tábora je omezena na počet 40 dětí/  

       

         Tábor se nachází v pěkném prostředí uprostřed lesů a je stanový. Pro děti jsou 

připraveny turistické výlety, celotáborová hra, různé zajímavé hry, koupání apod. 

Podrobnější informace můžete obdržet na telefonu 601 026297 večer - R. Mikulenka. 

        Vzhledem k přijetí zákona č.101/200 Sb.o ochraně osobních údajů je nutné přesně 

a úplně vyplnit přihlášku a registrační list účastníka LDT. 

        

Tuto přihlášku zašlete: 

na adresu – Radko Mikulenka, Berlínská 2748, 39005 Tábor 

nebo e-mailem naskenovanou (vyplněnou a podepsanou) 

na adresu: R.Mikulenka@seznam.cz 

 

Přihláška je závazná a na základě této přihlášky Vám bude zaslána složenka nebo faktura. 

 

PŘIHLÁŠKY budeme přijímat do doby naplnění shora uvedené kapacity. 

POZOR!!!!! Zájem je velký.  

 

 

                                                                                          Radko Mikulenka 

 

                                                                             Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 

 

 

 

www.facebook.com/sms.tabor 

mailto:R.Mikulenka@seznam.cz


 

  

 

                     Přihláška a registrační list účastníka LDT 
 

Přihlašuji své dítě na LDT Pávek – 2021 

 

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

Datum a narození dítěte :…………………………………………………………………. 

Přesná adresa bydliště :…………………………………………………………………… 

Název a číslo zdrav.pojišťovny :………………………………………………………….. 

Škola :……………………………………………………….Třída :……………………… 

Telefon :……………………………………… 

 

Kontaktní email (čitelně tiskace):………………………………………………………….. 

Jméno otce :………………………………………………telefon :…………………………. 

            zaměstnavatel :……………………………………………………………………….. 

Jméno matky :…………………………………………….telefon :…………………………. 

            zaměstnavatel :……………………………………………………………………… 

Úhradu požaduji : a) složenkou 

   b) převodem z účtu 

      +                      c) fakturou na adresu:………………………………………………….. 

                                   ………………………………………….IČO…………………………. 

          * nehodící se škrtne 

Jméno zákonného zástupce :…………………………………………………………………… 

Vztah k registrovanému :………………………………………................................................. 

Adresa trvalého bydliště (pokud je jiné než u registr.účastníka)…………………...................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo Občanského průkazu :…………………………………………………………………… 

 

PROHLÁŠENÍ : 
   Potvrzuji správnost uvedených údajů v registračním listě a jsem připraven na vyzvání zodpovědné 

osoby Spolku Medvědí šlápoty-Tábor správnost údajů doložit. Dávám tímto souhlas s tím,aby Spolek 

Medvědí šlápoty-Tábor se sídlem Syslovská 272, 391 56 Měšice, jako správce prostřednictvím svých 

organizačních jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem č.101/200 Sb.o ochraně osobních údajů 

mé osobní údaje uvedené na tomto registračním listu. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní 

údaje prostřednictvím svých zpracovatelů přičemž beru na vědomí,že takto určený zpracovatel či 

zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své 

činnosti v souladu se Statutem Spolku Medvědí šlápoty - Tábor a dále v nutném rozsahu pro svou 

činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Beru na vědomí,že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv 

odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. 

    Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice spolku 

(U osob mladších 18 let toto potvrzení a souhlas podepisuje zákonný zástupce, který je na 

registračním listu uveden jako zákonný zástupce.) 

 

 

 

V……………………..datum……………2021       ……………………………………                                                                                                          

Podpis zákonného zástupce 


