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 Na pláních Středozemě 
(letní tábor KS Kutná Hora 2023) 

 

Ne každé zlato třpytívá se, 
ne každý, kdo bloudí, je ztracený...  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Letní tábor KS Kutná Hora 
 

Pobyt je určen dětem z 1.–9. třídy ZŠ a bude se konat v táborové základně  

u rybníka Zbožňov v blízkosti obce Senetín, 20 km od Kutné Hory. 

Souřadnice GPS: N 49°49'40.1", E 15°18'57.8" (viz podrobné informace o táboře) 
 

 

Termín konání: 29. 7. – 6. 8. 2023 
 

Cena: děti 6–15 let 3900 Kč (druhé a další dítě z rodiny 3600 Kč) 

Cena v případě pozdního přihlášení: 4400 Kč (po 30. 4.) 

 

 
 

 

 

 
 

Číslo účtu Křesťanského společenství KH: 2500413206/2010 

Var. symbol: 777 

Do řádku pro příjemce uveďte jméno svého dítěte (dětí).  
 

 Informace k přihláškám, placení a jiné: 

 Lucie Krumphanzlová, mobil: 732 564 643  

 Hlavní vedoucí tábora: Tomáš Jeřábek, mobil: 607 113 118 

 e-mail: tabory.kskh@gmail.com    

 web: www.kskh.cz/tabor 

QR Přihláška 

Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení 

posílejte nejpozději do 30. 4. 2023 

naskenované na e-mail tabory.kskh@gmail.com 

nebo vyplňte elektronickou přihlášku, odkaz zde → 
 

Dítě je závazně přihlášeno až po zaplacení uvedené částky. 

Přijetí platby potvrdíme e-mailem. 

 

mailto:tabory.kskh@gmail.com
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https://me-qr.com/CZwFZId
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Závazná přihláška na letní tábor KS Kutná Hora 

Termín: 29. 7. - 6. 8. 2023 

 

Jméno a příjmení ............................................................... Rodné číslo .......................................... 

Adresa ............................................................................................ PSČ ..................... ........................... 

Telefon zákonného zástupce ........................................... e-mail .................................................. 

Přihlašuji své dítě závazně na letní tábor a souhlasím, aby osobní údaje byly použity 
pro vnitřní potřebu Sboru Křesťanské společenství Kutná Hora za účelem pořádání 
tábora. 

V .......................................... dne .....................                 podpis rodičů (zákon. zástupce): 

 ................................................................. 

        ................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Doklad o zdravotní způsobilosti 

 

prodělané choroby.............................................................................................................................. 

očkování ............................................................................................................................. ................... 

alergie ....................................................................................................... ............................................ 

užívá léky .................................................................................................................. ........................... 

zdravotní omezení ............................................................................................................................ 

vyjádření lékaře ........................................................................................................... ..................... 

 

*Upozornění: Potvrzení nepotřebují děti vlastnící zdravotní průkaz. Poslední kontrola 
ve zdravotním průkazu nesmí být starší než 1 rok! 

 

Razítko a podpis lékaře: 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ POŘADATELŮM LETNÍHO TÁBORA  

 

Tento souhlas je dobrovolně udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů.  

Svým podpisem uděluji organizátorům letního tábora při sboru Křesťanské 

společenství Kutná Hora svůj souhlas ke zpracování osobních údajů obsažených  

v přihlášce. Na základě tohoto souhlasu se přihlašované dítě bude moci tábora 

zúčastnit. Zpracovávané údaje jsou nezbytné pro organizaci a v případě nutnosti je po 

organizátorech mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotnická 

zařízení, atd.), kterým je provozovatel povinen údaje poskytnout. Osobní údaje budou 

zpracovávány maximálně po dobu pěti let, následně budou smazány a skartovány.  

Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora jako součásti propagačních 

materiálů a aktivit sboru Křesťanské společenství Kutná Hora.  

Souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a je možné ho kdykoli zrušit 

písemným oznámením na e-mailovou adresu tabory.kskh@gmail.com. V případě, že 

už dítě nastoupilo účast, zůstanou uchovány údaje po dobu nejvíce pěti let. 

 

 

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

              datum                                                         podpis zákonného zástupce 


