Škola Taekwon-Do ITF Sparring Mnichovice, Masarykovo náměstí 4, 251 64
Mnichovice IČO: 26567539 č. účtu: 216449245/0600

Přihláška na
Letní tábor umění sebeobrany Taekwon-Do ITF
1.7.2022 - 14.7.2022
Jméno:
Přijmení:
Bydliště:
Datum narození:
Telefon zákonného zástupce:

Rodné číslo:

+420

E-mail:
Zdravotní pojišťovna:
Alergie (hmyz, pyl, apod):
Pravidelně užívané léky:
Každý účastník obdrží oddílové tričko, uveďte velikost dítěte:
Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů (GDPR) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č.2016/679 :
Souhlasím, aby Česká národní unie Taekwon-Do ITF a její organizační složky (dále jen ČNUT) zpracovávala
a evidovala mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účastí na letním táboře.
Dále souhlasím s tím, že ČNUT je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do své evidence. Toto
oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů.
Dále souhlasím se zveřejňováním multimediálních materiálů týkajících se výše uvedené osoby.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ve znění předpisů.

Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s táborovým řádem.
Podpis zákonného zástupce:

Seznam vybavení na tábor Taekwon-Do 2022
Lékařské potvrzení o účasti na sportovním táboře ne starší 1 roku
Léky, které pravidelně používáte (tyto předají rodiče vedoucím s pokynem pro dávkování)
Prostředek proti hmyzu
Sluneční brýle a opalovací prostředky
Tepláky na cvičení
Dobok, chrániče, švihadlo, cvičný nůž, tyč, pistoli - (platí pro členy oddílů, ostatním bude
zapůjčeno)
Náhradní prádlo, ponožky, kapesníky, trička, plavky
Teplejší oblečení a oblečení k pobytu venku večer a u ohně
Pokrývku hlavy
Oblečení do deště, gumáky, pláštěnku
Domácí obuv do budovy
Sportovní obuv, náhradní obuv
Ručník a hygienické potřeby
Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
Prohlášení o bezinfekčnosti ne starší 3 dny před nástupem
Menší kapesné
Tužku a blok na psaní
Další věci osobní potřeby dle uvážení
Na táboře jsou nežádoucí mobilní telefony, počítače a jiné podobné zařízení. Dále je
zakázáno na táboře mít jakékoliv energetické nápoje, chipsy a jim podobné poživatiny
a nápoje. Neručíme za foťáky, kamery, větší obnosy peněz, šperky a další cennosti,
které nepatří na tábor.
Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj (kytara apod.) vezměte jej s sebou
Nástup je v pátek 1. 7. 2022, odjezd je v čtvrtek dne 14. 7. 2022.
Doprava je vlastní. Rekreační středisko Úsvit, Vanov u Telče
Cena tábora činí 7.200 ,- Kč.
Zálohu je nutné zaplatit současně s přihláškou ve výši 3.600,-Kč nejpozději do 28.2.2022
Doplatek 3.600,- Kč nejpozději do 30.4.2022. Celou platbu je možné provést najednou,
současně s přihláškou do 28.2.2022.
Platby provádějte převodem na číslo účtu 216449245 kód banky 0600. U platby
bankovním převodem uveďte do zprávy pro příjemce jméno, příjmení a LT 2022.
Přihlášky zasílejte na roubal@taekwon-dosparring.cz
Případné informace na tel. 774170708
Vzhledem k omezenému počtu míst zašlete přihlášku co nejdříve.
Těšíme se na Vaši účast
Za organizační výbor
Jakub Roubal III. Dan prezident ČNUT-ITF

