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Údaje o táborníkovi: 

Jméno a přijmení: Adresa: 

Datum narození: Rodné číslo: 

Telefon: Pojišťovna: 

Email:  

 

Jiná důležitá informace pro vedoucí: 

 

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:  

Kontakt:  

 

Zákonný zástupce souhlasí, že jeho dítě se zúčastní celého programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením 

uvedeným v dotazníku. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě odhlášení dítěte se bude stornování přihlášky řídit stornopodmínkami 

uvedených na webu www.stuha.org. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucího a táborovým řádem a že porušení těchto 

podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na campu bez nároku na vrácení poplatku. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejich příloh se řídí pravidly 

přihlášky. 

 

V________________________ 

dne______________________ 

………………………………………………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

Přezdívka: 

Přihláška na Furrycamp  

pořádaným sdružením Stuha z.s. 

 

mailto:spolekstuha@gmail.com
http://www.stuha.org/
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Dotazník o účastníkovi 

 

Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod? Popište prosím včetně projevů a alergenů. Bere léky? 

 

 

Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka, apod..)  

 

 

Užívá vaše dítě momentálně nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin a v jakém množství? 

 

 

Bylo dítě v době jednoho měsíce před začátkem tábora nemocné? 

 

Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké má omezení? 

 

Jiné sdělení… (druhy fobií, či strachu, činnosti nebo jídla kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, zvýšená 

náladovost, specifické rady nebo prosby, atd....) 

 

 

Umíš plavat? 

 

Máš rád hudbu? Jakou? 

 

Co máš rád k jídlu a co naopak nesnášíš? 

 

Jsi společenský nebo uzavřený?  

Co by sis rád vyzkoušel/a? Všeobecně  

 koně – jízda na koni, základy péče, udržet 

se, naučit se umět řídit, spolupráce ze 

země 

 péče o zvířata 

 výroba domácích produktů 

 tvoření různými výtvarnými technikami 

 vytvořit si úžasné dílo na památku 

 vytvořit něco společného jako například 

dar do dětského domova apod. 

Co by sis rád vyzkoušel/a? Furry  

 tvorba suitu 

 najít svoje totemové zvíře 

 outing 

 tvorba badge 

 výroba doplňků k suitu 

 jiné - 

 

 

(Budeme se snažit přizpůsobit dle časových možností) 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 
 
Jsem informován/a o tom, že v souvislosti s účastí na táborech, campech a akcích pořádaných spolkem Stuha 
z.s. (dále jen "tábor") bude, jako správce osobních údajů, zpracovávat fyzická osoba, jednatel, Hana Studená 
(dále jen "správce") následující osobní údaje: 
1. Jméno a příjmení 
2. Datum narození 
3. Adresu trvalého místa pobytu 
a to za účelem řádného vedení údajů pro činnost a propagaci spolku Stuha z.s. a s tím souvisejícími činnostmi. 
 
Beru na vědomí, že správce může předat tyto osobní údaje zpracovateli používaného rezervačního systému, a 
to za účelem řádného vedení evidence pro činnost a propagaci spolku Stuha z.s. a s tím souvisejícími činnostmi. 
 
Dále souhlasím, aby na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával správce: 
1. Fotografie 
2. Videozáznam 
3. Audiozáznam 
a to za účelem prezentace táborů, akcí a kurzů spolku na oficiálních internetových stránkách stuha.org a na 
jeho sociálních propagačních sítích (facebook, Instagram, tiktok aj.) 
 
Hromadné fotografie 
Beru na vědomí, že u fotografií z hromadných akcí platí, že pokud se jedná o skupinovou fotografii, zachycující 
více osob a tyto osoby nejsou dále nijak identifikovány (např. pod fotkou nejsou uvedena jejich jména), souhlas 
nepotřebujeme. 
 
Beru na vědomí, že neposkytnutím tohoto souhlasu se vzdávám možnosti účasti mého dítěte na táboře a 
veškeré důsledky z toho plynoucí (např. storno poplatek za neúčast na táboře). 
 
Jsem srozuměn/a se svým právem: 
1. mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení) 
2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení) 
3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení  
4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení 
5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení 
6. odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení 
7. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení 
 
 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím se všemi body. 
To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem (u nezletilých zákonný zástupce). 
 
 
____________________________________________________, dne ____________________ 
(místo) (plné datum) 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
(jméno a příjmení, popř. vztah k nezletilé/mu) (podpis)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Stornopodmínky pro tábory Stuha z.s. 

Odhlášením, z jiných než vážných zdravotních důvodů (doložených potvrzením od lékaře), se 

zavazuji k zaplacení storno poplatku a to v následující výši: 

 

V případě stornování místa z důvodu vážných zdravotních komplikací, nutno přiložit zprávu 

od lékaře. V tomto případě budou ze zaplacené částky odečteny pouze nezbytně vyložené 

výdaje za dítě z naší strany. 

 

30 dnů před táborem a více:   500,- 

20 dnů před táborem:    60% částky 

(v tuto dobu už máme zaplacené zálohy pro stravování a jiné nezbytné 

náklady a vybavení,) 

14 dnů a méně před táborem:  80% částky 

2 dny před táborem a méně:   100% částky 

 

 

Podepsáním souhlasíte s podmínkami:  __________________________ 

podpis zákonného zástupce 
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