
 

 

 

Závazná přihláška – Letní příměstský tábor TF JU 
 

„CESTA Z MĚSTA‘‘ 

 

20. – 24. 7. 2020 

 

Teologická fakulta 
Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 

Kněžská 8 
České Budějovice 

Letní příměstský tábor TF JU 2020 

Konkrétní organizační pokyny a informace o průběhu jednotlivých lekcí budou 
zaslány před zahájením letního tábora na e-mail uvedený v přihlášce. 
Organizační garant (pořadatel) letního příměstského tábora je oprávněn ke zrušení 
příslušného kurzu v případě, že počet účastníků zapsaných do kurzu je menší než 
stanovený minimální počet účastníků. Přihlášky jsou akceptovány pouze do naplnění 
maximální kapacity letního příměstského tábora, dle data doručení. 
 

I. 
Informace o pořadateli 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
č. 314/1991 Sb., se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, součást: 
Teologická fakulta, zastoupená doc. ThDr. Rudolfem Svobodou, Th.D. (děkan 
fakulty), kontaktní osoba Mgr. Veronika Zvánovcová 
(veronikazvanovcova@outlook.com) (dále „pořadatel“) 
 

II. 
Informace o přihlášeném dítěti: 

 

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………............... 

Rodné číslo: ……………………………………………………………………………....... 

Datum narození: …..…………………..………............................................. 

Trvalý pobyt: ………………………………………….…………............................. 

Navštěvuje  .............. třídu (dále jen „účastník”) 

Zastoupený zákonným zástupcem (jméno, trvalý pobyt):  



 

 

 

 

Otec: 

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

datum narození: …………………………………………................................ 

email:   ……………………………………………………………………….. 

Telefonní číslo: ……….…………………………………………………………………………... 

(dále jen „zákonný zástupce“) 

 

Matka:  

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

datum narození: …………………………………………................................ 

email:   ……………………………………………………………………….. 

Telefonní číslo: ……….…………………………………………………………………………… 

(dále jen „zákonný zástupce“) 

III. 
Doprava 

 

Účastník dojíždí denně (po dobu konání příměstského tábora) na místo a odjíždí 
konání letního příměstského tábora (Kněžská 8, 370 01 Č. Budějovice, budova 
Teologické fakulty) hromadnou dopravou/individuálně, v doprovodu rodičů 
(nehodící se škrtněte). 

Účastník je povinen dostavit se denně (po dobu konání příměstského tábora) na 
určené místo konání LPT nejpozději do 8:00 hod. a opustit místo konání vždy 
nejpozději v 16:00 hod. V případě, že by se účastník nemohl dostavit včas, nebo 
z jiných důvodů na místo konání LPT, sdělí to telefonicky, s předstihem k tomu 
pověřené osobě (hlavní vedoucí tábora, Veronika Zvánovcová, tel.: 777 074 928). 

Při náhlém odjezdu z Příměstského letního tábora TF JU 2020 může být účastník 
vydán níže uvedeným dalším osobám (jméno + telefon): 

• ……………………………………………………………………. 
• ……………………………………………………………………. 

V případě, že bude účastníka z příměstského letního tábora odvážet jiná osoba, než 
zákonný zástupce, je třeba určit osobu, která bude moci účastníka z 
příměstského letního tábora vyzvednout a to uvedením jména, příjmení a číslem 
občanského průkazu. Uvedené údaje budou zpracovávány pouze za účelem ověření 
totožnosti doprovodu účastníka. Samostatný nebo dřívější odchod účastníka z místa 
LPT bude účastníkovi umožněn pouze s písemným svolením rodiče účastníka, který 
tuto skutečnost také nahlásí předem hlavní vedoucí tábora. 



 

 

 

 

IV.  
Informace o zdravotním stavu účastníka příměstského letního tábora 

 

Zdravotní omezení účastníka:  

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

Účastník bere pravidelně tyto léky:  

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

 

Další závažné informace pro pořadatele o zdravotních omezeních dítěte:* 

Alergie:  ano – ne  Druh alergie: 

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

…………. 

 

Zakázané činnosti: ano – ne  

Přehled činností, které dítě nesmí vykonávat: 

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

…………. 

 

Dítě je plavec/neplavec* 

Dieta: ano – ne  Druhy potravin, které dítě nesmí konzumovat:  

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

………….. 

                                                           
* nehodící se škrtněte    



 

 

 

V.  
Organizační podmínky 

 

1) Úvodní ustanovení 
a) Zákonný zástupce prohlašuje, že souhlasí s účastí svého dítěte na „Letním 

příměstském táboře TF JU, pořádaném Teologickou fakultou Jihočeské 
univerzity v Č. Budějovicích. 

b) Účastník je povinen mít při sobě v době konání celého příměstského letního 
tábora originál či fotokopii průkazu své zdravotní pojišťovny. 
 

2) Zákonný zástupce prohlašuje že: 
a) Jsou mu známy dispozice provozu Letního příměstského tábora TF JU, 2020.  
b) Telefonický kontakt uvedený v přihlášce je po dobu účasti dítěte na Letním 

příměstském táboře TF JU 2020 platný. V případě změny kontaktního 
telefonního čísla bezodkladně tuto změnu nahlásí garantovi Letního 
příměstského tábora TF JU, aby mohl být v případě akutních zdravotních 
problémů nebo závažných kázeňských proviněních účastníka bezodkladně 
informován. 

c) Zavazuje se uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele nebo 
dalších účastníků Letního příměstského tábora TF JU, které účastník úmyslně 
způsobí. 

d) Zdravotní stav účastníka dovoluje účast na příměstském letním táboře. 
Účastník netrpí žádným infekčním onemocněním, je si přiměřeně ke svému 
věku vědom svého zdravotního stavu (včetně možných projevů 
dlouhodobějších či chronických onemocnění jako je alergie, epilepsie apod.) a v 
průběhu kurzu bude vybaven případně užívanými léky. Zákonný zástupce se 
zavazuje na případná zdravotní rizika plynoucí ze zdravotního stavu účastníka 
písemně upozornit nejpozději při podpisu této závazné přihlášky.  

e) Bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka i 
zákonného zástupce v rozsahu nutném pro uskutečnění činnosti v rámci 
Letního příměstského tábora. 

f) Zákonný zástupce bere na vědomí uvedené skutečnosti, souhlasí s 
organizačními podmínkami a svým podpisem zároveň potvrzuje pravdivost 
výše uvedených údajů.  
 

3) Souhlas zákonného zástupce 
a) Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním a zveřejňováním fotografií a jiných 

mediálních záznamů podle § 84 a § 85 občanského zákoníku - zejména 
pořizování fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných v rámci Letního 
příměstského tábora TF JU 2020 a jejich prezentace na webových stránkách 
Jihočeské univerzity a Teologické fakulty, v tisku a médiích v rámci prezentace 
činnosti a reportingu projektu „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“, z něhož je 
konání Příměstského letního tábora TF JU finančně podpořeno.  

b) Souhlas je udělován na dobu pobytu účastníka na letním táboře + na dobu třech 
let po ukončení letního tábora. 
 
souhlasím – nesouhlasím* 

                                                           
*  nehodící se škrtněte 



4) Účastník, resp. jeho zákonný zástupce má právo
a) Udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným

správci údajů,
b) Požadovat po správci údajů informaci, jaké osobní údaje účastníka a

zákonného zástupce zpracovává,
c) Požadovat po správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) Vyžádat si u správce údajů přístup k osobním údajům účastníka i zákonného

zástupce a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) Požadovat po správci údajů výmaz osobních údajů svých i účastníka,
f) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů obrátit se na správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 
který byl dán před jeho odvoláním. 

V ………………………………………………………… dne …………................ 

………………………………………………………. 

       (podpis zákonného zástupce) 

Vyplněnou přihlášku odesílejte prostřednictvím emailové pošty na adresu 
hlavní vedoucí tábora, Veronice Zvánovcové, (e-mail: 
zvanovcova@tf.jcu.cz, dotazy na tel. čísle 777 074 928). Originální podpis 
zákonného zástupce, který je k přihlášení dítěte na LPT nutný, můžete 
provést formou elektronického podpisu, nebo jej bude možné doplnit na 
schůzce pro rodiče, která bude organizována v průběhu června 2020 (o 
přesném termínu schůzky budou všichni přihlášení s předstihem 
informováni). 

Nejpozdější termín pro podávání těchto přihlášek je do 

31. 5. 2020.

Platební údaje, vč. originálního variabilního symbolu budou účastníkům poskytnuty 
organizátory akce (zastoupené Mgr. Veronikou Zvánovcovou) nejpozději do 6. června 
2020. Na uvedenou kontaktní osobu se mohou zástupci přihlášených dětí obracet se 
svými dotazy ohledně evidence přihlášek a zpracováním plateb. Bezplatné odhlášení 

mailto:veronikazvanovcova@outlook.com


 

 

 

dítěte z účasti na Letním příměstském táboře je možné nejpozději do 31. 5. 2020.  
V případě neúčasti přihlášeného dítěte na letním příměstském táboře bude vrácen 
storno poplatek ve výši 50%, pouze v případě odhlášení účastníka do 30. 6. 2020. Při 
pozdějším odhlášení z letního příměstského tábora se storno poplatek nevrací. 
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