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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

 

Rád si hraješ? Vyrábíš? Tvoříš? Přidej se k nám a přihlas se na příměstský tábor 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání: 12. - 16.8 2019 

 příchod dětí od 7:30 – 8:00 hod., odchod dětí v 16 hod 

Místo konání: Sviadnov 

Cena: 500 Kč (svačiny, obědy, pitný režim), nutno zaplatit v hotovosti s přihláškou 

Přihlášky: vyplněné přihlášky odevzdejte Martině Jalůvkové 

Potřeby dětí: pracovní oblečení (tričko, kraťasy/tepláky), které je možné zašpinit; přezůvky; láhev na pití; 
kopii kartičky zdravotní pojišťovny, kterou předáte vedoucím v den nástupu na tábor. 

Vedoucí tábora: Martina Jalůvková, tel. 739 081 023, mail: jaluvkovam@centrum.cz 
 Martin Chromják, tel. 775 048 669, mail: m.chrom@seznam.cz 

 

Příměstský tábor je pořádán MAS Pobeskydí, z. s., ve spolupráci se Základní školou Sviadnov a Junák-český skaut, 
středisko P. Bezruče Frýdek-Místek,z. s. v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. 
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PŘIHLÁŠKA 

 

Jméno a příjmení rodiče: 

 

Kontaktní telefon: 

 

Kontaktní email (rodič): 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Rodné číslo dítěte: 

 

Místo trvalého pobytu dítěte: 

 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie), nebo jiná podstatná upozornění: 

 

 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů dítěte/dětí pojišťovně v nezbytném rozsahu pro účely úrazového pojiš-
tění. 

Beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje v rozsahu 
nezbytném pro potřeby projektu, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů 
vyplněných podpořenou osobou v přihlášce a jejich přílohách. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě a dítěti 
budou uchovávány po dobu zapojení v projektu s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vzta-
hujících se k projektu. 

Beru na vědomí, že v průběhu příměstského tábora budou pořizována fotodokumentace, která bude využívána 
pro potřeby dokumentace průběhu příměstského tábora a prezentace činnosti MAS Pobeskydí, z. s., a spolupracu-
jící školy a skautů. 

 
 
 
 
 
V……………………..dne…………………. 

………………… 

Podpis rodiče 


