TJ TESLA BRNO z.s.
Halasovo nám. 7, 638 00 Brno – Lesná, TEL.: 545 222 672

PŘIHLÁŠKA
NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI Z BRNA A OKOLÍ
VE VĚKU 7-14 LET
ZAMĚŘENÝ NA SPORTOVNÍ AKTIVITY

PŘÍJMENÍ A JMÉNO : …………………………………………….…………….
DATUM NAROZENÍ : ……………………………………………….…………..
ADRESA BYDLIŠTĚ : ……………….…………………..………….….…….….
KONTAKTNÍ TEL.Č. matka, otec :………………………..………….….…….….
KONTAKTNÍ E-MAIL: ………………………………………….………….…….

TERMÍN: pondělí 9. 8. – pátek 13. 8. 2021

od 8:00 - 16:00 hod.

CENA TÝDENNÍHO PROGRAMU : 2.200,- Kč / os.*
* pro sourozence možnost uplatnění slevy – 100,- Kč / os. !
Platbu tábora je nutné uhradit nejpozději do 30. 7. 2021
a to v hotovosti na pokladně TJ TESLA BRNO, Halasovo nám. 7, Brno-Lesná v době
pondělí – pátek 10-16 hod., nebo bankovním převodem.
V případě platby bankovním převodem bude každé platbě přidělen jedinečný variabilní symbol.
NEPOSÍLEJTE PENÍZE NA NÁŠ ÚČET PŘEDEM !
Oproti platbě v hotovosti obdrží každý účastník příjmový pokladní doklad, který je nutno uschovat
pro případnou pozdější kontrolu. Pro kontrolu platby bankovním převodem slouží výpis z účtu.
Podrobný program tábora obdrží přihlášení účastníci po zpracování jejich přihlášek.
SOUHLAS :
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů,
v platném znění.
Souhlasím s tím, aby TJ TB zpracovávala a evidovala osobní údaje mého dítěte / svěřené osoby,
poskytnuté jí v souvislosti s účastí na příměstském táboře pořádaným TJ TESLA BRNO z.s. Tyto
údaje po skončení LPT nebudou využívány ke komerčním, marketingovým ani reklamním účelům,
taktéž nebudou použity pro další analýzu a průzkum trhu anebo poskytnuty třetím stranám.
TENTO PODEPSANÝ ORIGINÁL ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY JE NUTNÉ DORUČIT
nejpozději do 15. 7. 2021 NA PROVOZNÍ ODDĚLENÍ, NEBO NA SEKRETARIÁT TJ TESLA
BRNO z.s., případně pokud bude zaslána oscanovaná přihláška e-mailem, pak stačí donést podepsaný
originál v den nástupu na LPT!

…………………………………….…….
Podpis zákonného zástupce dítěte
Další informace na www.tjteslabrno.cz, nebo e-mailem manazer@tjteslabrno.cz

