
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

GOLF & SPORT 17. - 21.8. 2020

Golf Club Lázně Kostelec u Zlína (Lázně 493, Zlín - Kostelec)
Jméno a příjmení dítěte 

Datum narození 

Rodné číslo

Zdravotní pojišťovna

Adresa

Zákonný zástupce (ZZ) 1

Zákonný zástupce (ZZ) 2

Telefon ZZ

E-mail ZZ

Vyzvedávat dítě bude

Alergie (pokud ano, jaké)

Zdravotní omezení (pokud ano, jaké)

Užívá léky ( pokud ano, jaké)

Jiné důležité skutečnosti pro 
pořadatele

Přihlašuji  své  dítě  na  výše  uvedený  příměstský  tábor.  Jsem  seznámen/a  se  smluvními
podmínkami a beru je na vědomí.  

Souhlasím se  zpracováním osobních  údajů  v  souladu  s  Nařízením Evropského  parlamentu
a Rady (EU)  2016/679 ze  dne  27.  dubna  2016 O ochraně  fyzických osob  v  souvislosti  se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“ 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje
použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, statistickým účelům
a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte. 

Uděluji  souhlas  pro  pořadatele  (dále  jen  „klub“)  pořizovat  v rámci  příměstského  tábora
fotografie výše uvedeného dítěte, které mohou být určeny pro marketingové účely a zveřejněny
na sociálních sítích a internetových stránkách klubu a uchovány po dobu 3 let.



CENA  PŘÍMĚSTSKÉHO  TÁBORA  ZAHRNUJE
 stravu: 2x svačinu, oběd, pitný režim

 5x výuka golfu pod vedením profesionálního trenéra a jeho asistentů, závěrečný turnaj/exhibice

 vstup na cvičné plochy, hřiště, tréninkové míče

 5x výuka angličtiny pod vedením lektorů Lingua Centrum Zlín, včetně výukových materiálů

 táborové pojištění 

 kvalifikovaný dozor

 možnost 1x nocleh (vlastní karimatka a spacák) 

 2x vstupenka do areálu koupaliště 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 
Pořadatelem příměstského tábora je Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, spolek (IČ: 26614979). 

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ A ZAŘAZENÍ DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

1. Přihlásit dítě na tábor je možné do 21. 6. 2020 nebo do vyčerpání kapacity turnusu. 

2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete v elektronické podobě na email:  
b  arbora.sindelkova@gclk.cz   nebo odevzdejte osobně v klubu manažerce. 

3. Přijetí do tábora bude potvrzeno e-mailem.

4. Po potvrzení přihlášky proveďte platbu příměstského tábora.  Po připsání platby je dítě závazně 
přihlášeno. 

ZPŮSOB ÚHRADY 

Platbu ve výši 3 999  Kč  (pokud je dítě členem klubu 3 799 Kč) proveďte převodem na klubový účet 
1410720339/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište 
jméno a příjmení účastníka tábora.

STORNO POPLATKY 

 Při odhlášení dítěte do 30.6. storno poplatek 5 % z celkové ceny tábora.

 Při odhlášení dítěte do 26.7. storno poplatek 30 % z celkové ceny tábora. 

 Při odhlášení dítěte do 14.8. storno poplatek 50 % z celkové ceny tábora. 

 Při odhlášení dítěte od 15.8. do 24 hodin nebo méně 100 % z celkové ceny tábora. 

 Při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani poměrná část 
nevrací,  je možnost nahlášení náhradníka ve stejné věkové kategorii. 

 V případě zrušení pobytu v době tábora z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací poměrná 
část z ceny. 

 V případě zrušení tábora z důvodů na straně pořadatele (např. Nenaplnění minimální kapacity) 
se vrací platba v plné výši. 

V dne 

Podpis zákonného zástupce ……………………………………………………………………………

mailto:barbora.sindelkova@gclk.cz
mailto:barbora.sindelkova@gclk.cz


PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA TÁBORA 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………….

datum narození:   ……………………………………………………………………………………….

adresa bydliště:    ……………………………………………………………………………………….

 

změny režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel atd.) a hygienik ani 
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 
přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

 

Dítě je schopno se účastnit příměstského tábora ve dnech: 17. - 21.8.2020

Spojení na rodiče (jiného člena rodiny) pro naléhavé sdělení

Jméno, vztah k dítěti, telefon: 

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

Jméno, vztah k dítěti, telefon: 

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

Beru na vědomí právní důsledky, které by mohly plynout z nepravdivosti mého prohlášení. 

 

V dne  

 

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

Jméno a podpis zákonného zástupce 



PRAKTICKÉ INFORMACE
 Příchod dětí 8:30 – 9:00

 Začátek programu 9:00 (v průběhu dopoledního programu svačinka)

 Obědová pauza 11:30 – 12:50

 Odpolední program 13:00 – 15:00 (15:30)

 Možnost vyzvedávání dětí 15:00 – 16:00

 Pitný režim dle potřeby po celou dobu 

 V pátek dopoledne proběhne turnaj nebo exhibice (podle výkonnosti),  možná přítomnost rodičů.

 Ve čtvrtek večer bude pro zájemce dobrovolně možnost noclehu (karimatku, spacák, hygienické 
potřeby vlastní), Večeře – opékání špekáčků s pečivem (jinou variantu si zajistí sami rodiče)

CO S SEBOU MÁ DÍTĚ MÍT

 Sportovní oblečení a obuv adekvátně počasí, pokrývka hlavy, opalovací krém. 

 Batůžek, ve kterém má osobní věci. 

 Základní golfové vybavení. 

 Případné léky

 Kopii kartičky zdravotní pojišťovny účastníka tábora a potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu 
na tábor a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 Nedoporučujeme dávat dětem s sebou drahé věci (Zvažte mobilní telefony). Pokud je dítě 
přesto bude mít, pořadatel nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození. 

NÁPLŇ GOLFOVÉHO PROGRAMU 

 1x denně výuka pod vedením profesionálního golfového trenéra a jeho asistentů

 rozdělení do skupin podle výkonnosti dle aktuálního složení turnusu

 seznámení se s golfem

 nácvik herních dovedností

 vstup na cvičné plochy

 tréninkové míče

 golfové pravidla a etiketa, chování na hřišti formou hry

 v závěru tábora turnaj nebo exhibice pro rodiče (podle výkonnosti)

NÁPLŇ SPORTOVNÍHO PROGRAMU 

     1x denně sportovní náplň zábavnou formou

     hry a soutěže

     každý den jiná aktivita (lukostřelba, boot camp, míčové sporty ...)

     v záběru tábora „sportovní závod“ složený z různorodých disciplín

     v případě příznivého počasí (po souhlasu všech rodičů) 1x vstup na bazén 


