
Přihláška na příměstské soustředění Rebels O.K 

Prosím  pošlete na olga.kepkova@seznam.cz  nejpozději do 22.6. 2020 vyplněnou přihlášku.  

  

Termín: 6. – 10. 7. 2020  

 

Jméno a přijmení:………………………………………………………………….  

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

Telef. kontakty na oba rodiče: ……………………………………………….        

  

Na soustředění neručím za žádné cennosti. V případě náhlé zdravotní nebo  jiné komplikace (nevhodné 

chování) budu neodkladně telefonicky kontaktovat rodiče, aby si zajistili odvoz dítěte domů.  

  

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách     

Jméno a příjmení zák. zástupce………………………………………………………… nar. dne ………………………………………..   

Kontakt na zák.zástupce (telefon, e-mail):…..……………………………………….………  

Jméno a příjmení nezletilého dítěte: ……………………………………... nar. dne ………    

Trvalé bydliště nezletilého dítěte:……..……………..………………………………………….     

            Jako zákonný zástupce zmocňuji paní Mgr. Olgu Kepkovou, nar.31.12.1972, aby po dobu konání 

sportovní akce tj. od 6.7.2020 do 10.7.2020 uděloval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do 

kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí).  Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době 

byl zmocněnec informován o zdravotním  stavu mého nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 

zák.č.372/2011Sb.  Zároveň určuji paní Mgr. Olgu Kepkovou  osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má 

moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3  písm.e) bod 1, a to ve 

shora uvedené době konání.  

  

Datum a podpis:  

   

Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s.  

www.rebelsok.cz  

olga.kepkova@seznam.cz, mobil: 728 268 947 



 

Souhlas s podmínkami účasti na soustředění Rebels O.K. 

Odesláním přihlášky uděluji výslovný souhlas Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s.,  

aby zpracovával osobní údaje účastníků, případně jejich zákonných zástupců, uvedené v této přihlášce 

(jméno, příjmení, datum narození, telefon, email). Výslovně tímto dávám souhlas pro:  

1) Pořizování fotografií a videozáznamů všech účastníků na akci pořádanou Rebels O.K. Rope Skipping, a 

to pro účely propagace  a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů na webových 

stránkách www.rebelsok.cz, na webových sociálních sítích, propagačních tiskovinách , v publikacích, v 

místním a regionálním tisku a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice,z.s.  

2) Zpracování výše uvedených osobních údajů pro účely identifikace účastníků, vedení evidence kontaktů 

pro komunikaci související s běžným provozem, včetně oslovení s nabídkou dalších akcí Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice, z.s.   

Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu nezbytně nutnou pro organizování akce, na 

kterou jsou účastníci přihlašováni, nejdéle po dobu 20 let.  

Osoba, která přihlášku odesílá, tímto výslovně potvrzuje, že má od všech osob uvedených v přihlášce 

nebo jejich zákonných zástupců platný souhlas se zpracováním osobních údajů, který ji opravňuje k 

předání osobních údajů účastníků Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s.  

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím 

s následujícími podmínkami:  

1) Prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce včetně kontaktu jsou aktuální a pravdivé.  

2) Vyplněná přihláška je závazná.     

3) Při neúčasti na soustředění ze zdravotních důvodů, bude účastníkovi vráceno 50 % z ceny, a to pouze 

po prokázání lékařské dokumentace. Z jiných důvodů nebude cena vrácena.   

4) Účastníci jsou po celou dobu konání soustředění povinni dbát instrukcí organizátora a trenéra; 

dodržovat pravidla používání sportovních  zařízení.  

5) Účastník či zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či 

škodu na věci, které by mohly vzniknout v průběhu akce. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a 

pojištění odpovědnosti za škody.   

6) V den nástupu účastník předloží potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů 

podepsaný účastníkem nebo zákonným zástupcem, kopii kartičky zdravotní pojišťovny (kartička zdravotní 

pojišťovny a souhlas se zpracováním osobních údajů se nevztahuje na ty děti, které to již odevzdaly s 

týmovou přihlášku). Bez předložení těchto dokumentů není účast na kempu možná.   

  

Datum:                                                                                 Podpis zákonného zástupce: 


