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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Nabídka příměstských táborů manuální zručnosti 

 

 

 

 

Termín konání: 18. 2. – 22. 2. 2019 (jarní prázdniny)  

Čas:   7.00 – 15.00 

   7.30 – 15.30 

   8.00 – 16.00 (Vámi zvolený čas zakroužkujte) 

Místo konání: Základní škola Fryčovice 

 

Příměstský tábor je pořádán MAS Pobeskydí, z. s., ve spolupráci se Základní školou Fryčovice v rámci projektu 
Místní akční plán Frýdek-Místek II. 

Tábor je hrazen z projektu, rodiče hradí stravování – oběd – 250,- Kč (svačiny si děti donesou vlastní). 

Tábor se naplňuje do počtu 2 x 15 dětí. (V případě velkého zájmu rozhoduje termín odevzdání přihlášky třídnímu 
učiteli.) 

Přihlášku z organizačních důvodů odevzdejte prosím do pátku 11. 1. 2019. 
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PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení rodiče: 

 

Kontaktní telefon: 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Rodné číslo dítěte: 

 

Místo trvalého pobytu dítěte: 

 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie), nebo jiná podstatná upozornění: 

 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů dítěte/dětí pojišťovně v nezbytném rozsahu pro účely úrazového pojiš-
tění. 

Beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje v rozsahu 
nezbytném pro potřeby projektu, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů 
vyplněných podpořenou osobou v přihlášce a jejich přílohách. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě a dítěti 
budou uchovávány po dobu zapojení v projektu s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vzta-
hujících se k projektu. 

Beru na vědomí, že v průběhu příměstského tábora budou pořizována fotodokumentace, která bude využívána 
pro potřeby dokumentace průběhu příměstského tábora a prezentace činnosti MAS Pobeskydí, z. s., a spolupracu-
jící školy. 

 
 
 

V……………………..dne…………………. 
………………… 

Podpis rodiče 


