PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PLAVÁNÍM SAREZA
V TERMÍNU 2. 8. - 6. 8. 2021 I. TURNUS PRO DĚTI VE VĚKU 7 AŽ 12 LET
Místo zahájení: Sraz dětí je od 7.00 hod do 8.00 hod před vstupem do Sportovní
haly SAREZA, na adrese Hrušovská 2953/15, Ostrava - Přívoz. Příjezd rodičů autem
je možný na parkoviště přímo před vstupem do haly.
Příjmení a jméno dítěte: …........................…………………………………….………
Datum narození dítěte: …………………………….........................……….………….
Zákonný zástupce: ……………………………………..........................………………
Tel. kontakt na zákonného zástupce: ……….........................……………………….
E-mail zákonného zástupce: ………………………..........................………………….
Bankovní spojení vč. kódu banky (slouží pro případné vrácení uhrazené finanční částky):
………………………………………….....................................................................…
Seznámil jsem se s informacemi týkajícími se organizace příměstského tábora a
souhlasím s podmínkami uvedenými v Pokynech pro účastníky příměstského tábora ze
dne 31. 3. 2021.
Prohlašuji, že mé dítě..................................... netrpí žádnou závažnou nemocí (např.
epilepsií, diabetes, srdeční vadou), infekční chorobou a je zdravotně způsobilé se bez
omezení zúčastnit příměstského táboru s plaváním.
Zároveň prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že mé výše uvedené dítě bude
provozovat sportovní činnost a že s provozováním této aktivity souhlasím i s vědomím
veškerých případných možných rizik včetně možnosti vzniku škody na zdraví. Prohlašuji,
že přebírám odpovědnost za případné vzniklé škody způsobené mým dítětem
organizátorovi příměstského tábora či třetím osobám. Souhlasím s pořizováním fotografií
v průběhu příměstského tábora, jejich zveřejněním na webových stránkách a použití k
propagačním účelům pro organizátora příměstského tábora. Informace pro účastníky
příměstského tábora (zákonné zástupce účastníků) o zpracování osobních údajů jsou
uvedeny na www.sareza.cz.
Přihláška se stává platnou uhrazením částky 2 500 Kč.
Platbu je možné provést bezhotovostně na účet č. 27-2480530287/0100, variabilní
symbol - datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD (např. dítě narozené 1. 1. 2003 –
VS 20030101), specifický symbol 1100, v termínu do 30. 6. 2021, popř. platební kartou,
čipovou kartou a v hotovosti na recepci SAREZA hotelu, Čkalovova 6144/18, OstravaPoruba.
Podpis zákonného zástupce:………………………………
Datum:..........................

