
   MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. 
 

 

1 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ KEMP 
 

 

POŘADATEL: 

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. 

Roztocká 500 

514 01 Jilemnice 

IČ: 26661675 

 

VE SPOLUPRÁCI S: 

Základní školou Poniklá, p. o. 

Poniklá 148, 512 42 Poniklá 

 

ÚDAJE O KEMPU: 

Termín: 12. – 16. 7. 2021 

Místo konání: ZŠ Poniklá, obec a její okolí 

Vedoucí/pedagogický dozor: Veronika Špidlenová, Zdeněk Vinklář 

 

 

ÚČASTNÍK KEMPU: 

 

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

Datum narození: ……………………………………………… 

Rodné číslo: ………………………………………………….. 

Adresa bydliště: ……………………………………………… 

Třída a škola, kterou žák navštěvoval ve školním roce 2020/2021…………………………………………… 

Zdravotní omezení/nemoci dítěte (alergie, astma, léky, apod.): ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI: 

 

Jméno matky: ……………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………….. 

Jméno otce: ………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………….. 
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INFORMACE KE KEMPU 

 

 Letní kemp „Ve zdravém těle zdravý duch“ je pro přihlášené účastníky zdarma včetně stravy. 

 Strava pro účastníka kempu se sestává z dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a pitného režimu. Dle 

svých potřeb a zvyklostí si mohou děti přinést svoji stravu/občerstvení. 

 Na letní kemp se vybírá vratná kauce 1 000 Kč za každého účastníka, kterou je nutné přinést spolu 

s přihláškou. Důvodem jsou podmínky dotace MŠMT, ze které je kemp hrazen (neúčastí přihlášených 

dětí by mohlo dojít k odnětí dotace). Poslední den realizace kempu bude kauce vrácena.  

 Letní kemp je realizován formou příměstského tábora ve výše uvedeném termínu každý den od 8:00 do 16:00 

hodin ve výše uvedených prostorách. Během kempu se mohou konat výlety dle programu kempu. 

 Dopravu dětí na místo realizace kempu si zajišťují zákonní zástupci sami. 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

 

 souhlasí a zavazuje, že se jeho dítě zúčastní celého programu kempu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a 

případným zdravotním omezením,  

 

 bere na vědomí, že je jeho dítě povinno se řídit pokyny vedoucích/pedagogického dozoru, a že porušení 

těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na kempu, 

 

 prohlašuje, že nese hmotnou zodpovědnost za své dítě účastnící se letního kempu (např. při poškození 

pomůcek, vybavení, inventáře apod.), 

 

 svým podpisem prohlašuje, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), nemá 

nařízenou karanténu a v posledních 7 dnech před nástupem na letní kemp nepřišel do styku s osobou trpící 

nějakou infekční chorobou a zároveň je si vědom právních následků, které by vlivem nepravdivého nebo 

nepřesného prohlášení o zdravotním stavu dítěte mohly vzniknout, 

 

 bere na vědomí, že před nástupem na letní kemp zajistí pro své dítě test na COVID-19 ve formě a stáří dle 

aktuálně platných podmínek vlády/MZČR/hygieny. Výsledky testu/čestné prohlášení (v závislosti na 

aktuálních podmínkách) donese zákonný zástupce/dítě první den realizace kempu pedagogickému dozoru 

kempu. Zákonný zástupce se zavazuje, že bude postupovat v souladu s hygienickými opatřeními, které jsou 

aktuálně platné v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 v době konání kempu. 

 

 bere na vědomí, že zpracování a ochrana osobních údajů účastníků se řídí pravidly přihlášky neplnoletého 

účastníka, které jsou na straně 3 a 4 této přihlášky. 

 

 

 

V ………………………………………… 

 

Dne ………………………………… 

 

……………………………………………………… 

                      podpis zákonného zástupce 
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POUČENÍ K PŘIHLÁŠCE NA LETNÍ KEMP: 
 

1/ Nakládání s osobními údaji 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů účastníka letního kempu je MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.., sídlem v Jilemnici, IČO 2666175 

(dále jen Správce). 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen 

Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 

Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání akce v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku 

dle § 236 odst. 1 Občanského zákoníku, a to konkrétně pro následující účel: 

1) evidence účastníků letního kempu, 

2) dokumentace a propagace své činnosti, 

3) evidence cestovního pojištění v ČR, 

4) kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním akce a účasti 

osob na ní. 

 

Správci dále osobní údaje zpracovávají a předávají z důvodu povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména 

údaje požadované po Správci orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při 

evidenci osob u pořádaných akcí v souvislosti s místním poplatkem z pobytu aj. 

 

Správci zpracovávají o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje: 

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, příp. číslo dokladu, trvalé bydliště; 

b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje; 

c) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při 

dokumentaci činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku; 

d) údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, a podobné údaje; 

e) nezbytné údaje o zdravotním stavu, další údaje související s akcí. 

Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu (bod e), které Nařízení označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje 

nezbytné pro posouzení zdravotního stavu účastníka pro účast na letním kempu, slouží k preventivní ochraně zdraví 

účastníka a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se 

podílející na akci a jsou zpracovávány výhradně po dobu akce.  

Vaše práva jako subjektu údajů 

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na informace 

o zpracování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu 

Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo na 

výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho 

souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování. 

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních 

údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového 

úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému 

porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 

00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Další informace o zpracování 

MAS nemá pověřence pro zpracování osobních údajů a nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země 

nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich 

profilování. Ke zpracování osobních údajů nepoužíváme zpracovatele. 

Zpracování osobních údajů je u nás jako správce upraveno vnitřním předpisem. 
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Doba zpracovávání osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání letního kempu, případně déle. Souhlas je možné vyznačit 

zaškrtnutím příslušného políčka uvedeného níže. Zákonný zástupce účastníka tím dává Správcům souhlas se 

zpracováváním osobních údajů účastníka v rozsahu bodů a) až d), případně f) až h) výše a to po dobu, po kterou 

budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže vymezeným účelům.  

 

I v případě, že zákonný zástupce nedal souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení akce, některé údaje jsou 

Správci zpracovávány i po skončení akce na základě právních povinností, a to po dobu, která je stanovena právními 

předpisy (např. v souvislosti s vedením účetnictví), případně jsou součástí artefaktů historických reálií (zejména 

kroniky apod.). 

 

/ 2 / Prohlášení a souhlas 

Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas a bere na vědomí zpracovávání 

osobních údajů účastníka v souladu s Nařízením. 

Zákonný zástupce: 

• bere na vědomí výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců 

po dobu přípravy a realizace akce, 

• výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu účastníka, 

• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím 

fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve skupině s dalšími 

osobami, 

• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost účastníka na akci, 

• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy účastníka v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, 

včetně práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů. 

Zákonný zástupce navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností): 

Souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců 

i po skončení akce. 

Souhlasí také s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účel propagace 

činnosti a akce také na veřejně dostupných 

nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných místech, 

sociálních sítích (např. Facebook). 

Souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely. 

 

    V ……………………… 

    dne …………………… 

 
 
 

podpis zákonného zástupce

□ 

□ 

□ 

□ 
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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE KE KEMPU (vrací se zákonným zástupcům) 

 

 Letní kemp „Ve zdravém těle zdravý duch“ je pro přihlášené účastníky zdarma včetně stravy. 

 Strava pro účastníka kempu se sestává z dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a pitného 

režimu. Dle svých potřeb a zvyklostí si mohou děti přinést svoji stravu/občerstvení. 

 Na letní kemp se vybírá vratná kauce 1 000 Kč za každého účastníka, kterou je 

nutné přinést spolu s přihláškou. Důvodem jsou podmínky dotace MŠMT, ze které 

je kemp hrazen (neúčastí přihlášených dětí by mohlo dojít k odnětí dotace). Kauce 

bude vrácena první den realizace kempu – účastníkovi/zákonnému zástupci (dle 

jejich domluvy). 

 Letní kemp je realizován formou příměstského tábora ve výše uvedeném termínu každý den od 

8:00 do 16:00 hodin ve výše uvedených prostorách. Během kempu se mohou konat výlety dle 

programu kempu. 

 Dopravu dětí na místo realizace kempu si zajišťují zákonní zástupci sami. 

 Každý účastník kempu bude mít před nástupem na kemp zajištěný test na COVID-19 ve formě 

a stáří dle aktuálně platných podmínek vlády/MZČR/hygieny. Výsledky testu/čestné prohlášení 

(v závislosti na aktuálních podmínkách) donese zákonný zástupce/dítě první den realizace 

kempu pedagogickému dozoru kempu. Zákonný zástupce se zavazuje, že bude postupovat 

v souladu s hygienickými opatřeními, které jsou aktuálně platné v souvislosti s epidemií 

onemocnění COVID-19 v době konání kempu. 

 

POŘADATEL LETNÍHO KEMPU:     VE SPOLUPRÁCI S: 

 

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.       Základní školou Poniklá 

Roztocká 500         Poniklá 148, 512 42 Poniklá 

514 01 Jilemnice 

IČ: 26661675 

Kontakt: masjilemnice@seznam.cz,      Kontakt: zs@ponikla.cz 

 

ÚDAJE O KEMPU: 

Termín: 12. – 16. 7. 2021 

Místo konání: ZŠ Poniklá, obec a její okolí 

Vedoucí/pedagogický dozor: Veronika Špidlenová, Zdeněk Vinklář 

 

 

Potvrzení o převzetí vratné kauce 1 000 Kč. 

 

Dne …..…… jsem od ……………………………………………… převzal/a částku 1 000 Kč jako 

vratnou kauci na letní kemp. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Jméno a příjmení 

mailto:masjilemnice@seznam.cz

