
Organizator obozu:  
 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC , Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01, IČ: 41030435, email: 
smp@centrum.cz. Kontakt: Michał Przywara tel.: 723 887 739.  
 
Współorganizator:  
 

Zgłoszenie na „Obóz językowy“ 
 
Zgłoszenie należy odesłać na email smp@centrum.cz, oryginał z podpisem oddać w dyrekcji szkoły (PSP Gródek) 
do końca czerwca 2021.  
 
Imię i nazwisko dziecka......................................................... PESEL (Rodné číslo)................................ 
 
Ubezpieczalnia…………………… 
 
Adres ...............................................telefon rodziców .........................…email: ……………………….. 
 
Termin obozu i miejsce: PSP Gródek, 26. 7. - 30.7. 2021 
Wyżywienie (1 x obiad, napoje, 2 x przekąski).  
 
Alergie żywieniowe dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Opłatę 900 CZK (180 CZK/dzień) należy zapłacić przelewem na konto numer 233045971/0300, z tekstem: imię i 

nazwisko dziecka, miejsce obozu.  

 
1. Potwierdzenie o „zdravotní způsobilosti dítěte“ należy oddać w 1 dniu obozu (z datą rozpoczęcia 

obozu).  

2. Rodzic powinien poinformować instruktora obozu o stanie zdrowia dziecka.    

3. W przypadku, że dziecko jest chore, instruktor może odmówić przyjęcie dziecka.  

 
Niniejszym rodzice zgadzają się na pobyt dziecka na „Obozie językowym“ oraz z warunkami przedstawionymi 
powyżej.  Rodzice zgadzają się z wykorzystaniem danych osobowych w ramach „Obozu Językowego“. 
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez organizatora nie będą wykorzystane przez osoby trzecie. Rodzice 
zgadzają się na wykonanie fotografii dziecka (indywidualnych, grupowych) w ramach działań programowych 
„Obozu Językowego“. Rodzice zgadzają się na wykorzystanie pozyskanych fotografii do propagacji „Obozu 
Językowego“ w mediach i na stronach internetowych organizatora.  
 
Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. coby pořadatel je správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a bude zpracovávat osobní údaje účastníka, jejichž zpracování je 
nezbytné pro uzavření a plnění této přihlášky, pro plnění povinností účastníka podle platných právních předpisů 
a pro sledování jeho oprávněných zájmů. Osobní údaje účastníka jsou zpracovávány na základě této přihlášky a 
za účelem jejího uzavření v nezbytné míře a rozsahu a v souladu s právními předpisy. Účastník tímto prohlašuje, 
že byl informován o tom, které údaje pořadatel zpracovává, o účelu, způsobu a rozsahu jejich zpracování, jakož 
i o svých právech na přístup k nim, opravu, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznesení námitky, podání 
stížnosti a dalších souvisejících právech. 
 
 
 
 
 
Data ................................................  .................................................................................. 
      Podpis rodziców (zákonného zástupce) 
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