Pořadatel: KOMETA Spolu, s.r.o., Husova 786, 537 01 Chrudim, IČ:
27557901, DIČ: CZ27557901, zastoupená hlavním vedoucím Radkem
Víznerem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 3427557901/2010
Kontakt: www.kometa.cz – kometa@kometa.cz – +420 602 609 977

1.8.2021 – 14.8.2021, Polička-tábor Balda
Údaje o dítěti
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
datum narození:…………………….………………………….…………………….…. zdravotní pojišťovna:……………………………………………………
Adresa:
Ulice a číslo domu:…………………………………………………….… Město, obec:……………………………..……………. PSČ:…………..…………...
Dítě je PLAVEC / NEPLAVEC (nehodící se škrtněte)

Na táboře poprvé: ANO / NE

Jméno a příjmení rodičů (zák.zástupce):………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.(mobil - matka):…………………………………………….…….… Tel.(mobil – otec): ………………………………………..…………..……..………..
Kontaktní e-mail: ….……………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………….…

Upozornění na zdravotní stav dítěte
Alergie:
Astma:
Enuréza:
Epilepsie:

ANO

Alergeny, příznaky:………………………………..…………………………………………………………………………………

NE

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

ANO

Léky:………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

NE

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

ANO

Léky:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

NE

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

ANO

Léky:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

NE

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

Jiné (uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora):…………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dieta:

ANO

Jaká?……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

NE

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

Poznámky, sdělení rodičů
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Případné požadavky na společná ubytování
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

Cena, způsob platby, doprava, kontakt
1.

Účastnický poplatek za jedno dítě činí Kč 5.300,- včetně DPH. Splatnost je nejpozději 15.5.2021.

Děti jsou pro pobyt na táboře pojištěny základním pojištěním pro cesty a pobyt. Pojištění je součástí ceny poukazu.
2.

Úhradu za pobyt proveďte (označte prosím Vaší volbu):
bankovním převodem na č.ú. 3427557901/2010, Fio Banka, a.s., variabilní symbol je číselný kód
přidělený při akceptaci přihlášky k pobytu,
fakturou zaměstnavatele (Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost
se prosím u něho informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu
pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme po uvedení jeho adresy a IČ.),
uplatněním Vašich zaměstnaneckých benefitů (např. Benefit Management s.r.o., BENEFITY a.s.)

3.

Doprava:

Doprava je individuální. Při příjezdu Vám umožníme vstup až do areálu. Máte si tak příležitost prohlédnout
prostředí a vybavení tábora, děti ubytovat, popřípadě i získat osobní kontakt s výchovným personálem tábora.
Na místě je možné také konzultovat případné zdravotní omezení či medikace léků.
Příjezd do tábora je v neděli 1.8.2021 mezi 13:00 – 15:00 hod, odjezd z tábora je v sobotu 14.8.2021 mezi 9:00 – 11:00
hod. Veškeré podrobnější informace Vám včas sdělíme nejpozději měsíc před konáním tábora.
4.

Adresa pro odeslání přihlášky:

Vyplněnou a naskenovanou přihlášku je možné zaslat elektronicky e-mailem ( kometa@kometa.cz )
případně fyzicky poštou na adresu:
Radek Vízner
Husova 786
537 01 Chrudim

tel: 602 60 99 77
email: kometa@kometa.cz

Prosíme, nezasílejte přihlášky doporučenou poštou. Každá přijatá přihláška Vám bude potvrzena
emailem, případně SMS zprávou. Po akceptaci přihlášky Vám zašleme i číselný kód, který bude
variabilním symbolem pro platbu. V případě obsazení tábora Vás budeme i zpětně kontaktovat a
řešit s Vámi možnosti náhradníků.
Vzhledem ke každoročně rychlému naplnění kapacity tábora prosíme o zaslání vyplněné
přihlášky co nejdříve. Jen tak Vám můžeme garantovat přijetí Vašeho dítěte k pobytu!!!
Nedílnou součástí této přihlášky jsou „Smluvní podmínky pro letní dětskou rekreační akci KOMETA“ a „Souhlas se
zpracováním osobních údajů (GDPR)“.
Přečetl(a) jsem si a jsou mi známy dispozice provozu letní dětské rekreační akce. Souhlasím se Smluvními podmínkami pro
letní dětskou rekreační akci KOMETA a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního
stavu dítěte, a případné změny zjištěné po odevzdání této přihlášky oznámím nejpozději před zahájením tábora.
Dávám tímto také výslovný souhlas s tím, aby pořadatel, KOMETA Spolu, s.r.o., Husova 786, 537 01 Chrudim, IČ: 27557901
zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – dále jen
GDPR) výše uvedené osobní údaje a to na dobu uvedenou v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je
nedílnou součástí této přihlášky, případně do odvolání tohoto souhlasu.

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

……………………….………………………………………………………………………………………………………………….
(jméno, příjmení a podpis rodiče (rodičů) nebo zákon. zástupce (zástupců) dítěte)

