
 

 
 

 

ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník ve spolupráci s SHM Klubem Liblice pořádá 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BYŠICÍCH 

PRO DĚTI VE VĚKU 6–12 LET  

Projekt Dětský klub a příměstské tábory při ZŠ Byšice (2020–2022)  

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012749 

 

 

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ: 

Přihlášku posílejte nejpozději do 30. června 2020 vyplněnou a oskenovanou na e-mail: 

viktorinovaanna@gmail.com. Následně bude přihláška potvrzena a budou Vám zaslány další 

informace spolu s informacemi o platbě.  

S rodiči z Mladoboleslavského venkova bude uzavřena písemná smlouva o poskytování služby na 

dobu trvání jednotlivého turnusu, popřípadě více turnusů. 

Kontakt – vedoucí tábora:  

Anna Viktorinová, tel.: +420 737 702 930, e-mail: viktorinovaanna@gmail.com  

Barbora Viktorinová, tel.: +420 731 518 751, e-mail: viktorinovabarbora@gmail.com  

Téma: VESMÍR 

Termín: 20.–24. července 2020, každý den od 7:30 do 16:30 

Program: celotáborová hra, sportovní hry, vyrábění, výlety do okolí, batikování, celodenní výlet 

Místo konání: ZŠ Byšice (budova MŠ – jídelna a zahrada) 

Kapacita tábora je 25 dětí. 

Dotovaná cena pro děti z Mladoboleslavského venkova – obec Byšice, Kojovice, Košátky, 

Kropáčova Vrutice: 700 Kč 

(v ceně jsou zahrnuty 4 obědy, celodenní výlet – cestovné a vstup, pojištění pro případ úrazu) 

Cena pro děti z jiných obcí: 1.500 Kč 

 

mailto:viktorinovaanna@gmail.com
mailto:viktorinovaanna@gmail.com
mailto:viktorinovabarbora@gmail.com


 

 
 

 

Závazná přihláška na příměstský tábor Byšice 

(Přihlášku posílejte podepsanou a oskenovanou nejpozději do 30. června 2020 na e-mail 

viktorinovaanna@gmail.com.) 

Přihlašuji své dítě: 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

na příměstský tábor v termínu 20.–24. července 2020  

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………. 

Kontakt na zákonného zástupce: telefon: ……………………………… e-mail: ……………………………………………. 

 

Dávám výslovný souhlas ke zpracování mých osobních údajů v souladu s obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů /GDPR/, a to za účelem splnění těchto pokynů  pořadatele tábora:  

- Komunikace se zákonným zástupcem dítěte – e-mailová adresa zákonného zástupce,  

- Provedení platby za účast na táboře – bankovní spojení,  

- Poskytnutí příspěvku na tábor zaměstnavatelem – e-mailová adresa, název a adresa 

zaměstnavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení, datum narození zákonného zástupce. 

ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník, jako příjemce dotace je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souvislosti 

s realizací projektu a po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Po uplynutí této doby je příjemce 

povinen bez zbytečného odkladu provést likvidaci těchto osobních údajů. 

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. 

Souhlasím x nesouhlasím (zaškrtněte) s použitím fotografií a videí z tábora jako součásti 

propagačních materiálů a aktivit ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník a SHM Klubu Liblice. 

 

 

Datum, podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………………………………………. 
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