
Přihláška na farní tábor v Dobešově 

Letní tábor na faře v Dobešově s tématikou starozákonního příběhu o Mojžíšovi bude probíhat od 28. 

7. do 3. 8. 2019. Veškeré podrobné informace o srazu a odjezdu budou včas zveřejněny.  

S sebou: teplé i letní oblečení na celý týden, oblečení do kostela (tak, ať jsou zakryta ramena, 

sukně/kraťasy po kolena), pláštěnku, pevnou obuv, přezůvky, pokrývku hlavy proti slunci, šátek na 

oči, psací potřeby, blok papírů, spacák, karimatku, popřípadě polštář, hygienické potřeby, ručník, 

batůžek, láhev na pití, kartičku zdravotní pojišťovny, léky a popis k podávání léků + seznam alergií, 

kapesné do 100 Kč a prohlášení zákonných zástupců (maximálně 2 týdny staré), viz další papír.  

Co nechat doma: veškerá elektronická zařízení, včetně mobilů, sluchátek, tabletů, notebooků, foťáků, 

chytrých hodinek, a další cennosti, nebezpečné hračky, předměty a sladkosti.  

Návštěvy na táboře nejsou povoleny, jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě s 

vedoucími. Předčasný odjezd z tábora nebo pozdější nástup na tábor oznamte předem. Dítě může být 

z tábora předáno pouze rodičům, nebo zákonným zástupcům. O mimořádných událostech informuje 

rodiče vedoucí tábora.  

Dítě je zaregistrováno po přijetí přihlášky a nevratné zálohy 100 Kč. Vyplněnou přihlášku odevzdejte 

otci Petrovi, nebo Marii Fialkové, DiS. Kontakt: fialkovam@seznam.cz, 736 290 891 Na Vaše potomky 

se těší mládež farnosti Frenštát pod Radhoštěm v čele s Marií Fialkovou, DiS.!  

------------------------------------------------------Zde odstřihnout-------------------------------------------------  

Informace o dítěti  

Jméno a příjmení:___________________________________________________________________  

Adresa:____________________________________________________________________________  

Datum narození:_____________________________________________________________________  

Velikost trička:   XS         S   M     L     XL    Jiná:______________  

Informace o rodiči  

Jméno a příjmení:____________________________________________________________________  

Adresa:____________________________________________________________________________  

Email:_____________________________________________________________________________  

Telefonní číslo:______________________________________________________________________  

Jméno a telefonní číslo druhého 

rodiče:___________________________________________________  

Rodiče stvrzují svým podpisem, že údaje v přihlášce jsou pravdivé a souhlasí s podmínkami uvedené v 

této přihlášce. Současně prohlašují, že v případě nekázně svého dítěte si své dítě odvezou z tábora na 

vlastní náklady.  

Ve _____________________________ dne ______________  

Podpis rodičů:___________________________________________________________  

Převzal/a (vedoucí):_______________________________________________________ 



Prohlášení zákonných zástupců – tábor v Dobešově 28.7.-3.8.2019 

Prohlašuji, že mé dítě/děti: 
 __________________________________________________________________________________, které se 
účastní táboru, nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu/jim nenařídil 
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo/ly mé dítě/děti do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou nemocí. 
Souhlasím, aby v termínu 28.7.-3.8.2019 mé dítě/děti v případě potřeby bylo/byly převezeno/ny autem. 

Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte/ mých dětí z přihlášky. Tento souhlas uděluje zákonný 

zástupce dobrovolně. 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“ dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Uděluji 

provozovatelům farního tábora svůj souhlas s tím, aby zpracovávali osobní údaje obsažené v přihlášce. Na základě 

tohoto souhlasu se Vaše dítě/děti bude/budou moci zúčastnit námi pořádaného farního tábora. Jedná se o údaje, 

které jsou pro nás při organizaci tábora nezbytné a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné 

instituce (zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně 

pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění farního táborového pobytu, za účelem poskytnutí 

relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Stejně tak souhlasím s fotografováním mého dítěte/mých dětí 

během táboru, s použitím fotografií z tábora a s jejich zveřejněním na internetových stránkách farnosti Frenštát 

pod Radhoštěm https://www.farnostfrenstat.cz/  a ve farním čtvrtletníku MAJAK. 

Ano, opravňuji tímto provozovatele farního tábora ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu  

a k výše uvedeným účelům. 

Také souhlasím s manipulací a uschování kartičky zdrav. pojišťovny a dalších průkazů mého dítěte/mých dětí  

u Marie Fialkové, DiS., nar. 22.11.1996. 

Ve ………………………………………………… dne…………………….. .  Podpis zákonného zástupce:………………………………………….  
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