S NÁMI SE V LÉTĚ
NUDIT NEBUDETE!
PŘÍMĚSTSKÝ PLAVECKÝ TÁBOR 1. 7. - 23. 8. 2019
AQUACENTRUM POŘÁDÁ:
TÁBOR PLNÝ HER A ZÁBAVY
PRO DĚTI OD 3 DO 12 LET
Pro nejmenší (ročník 2015 - 2016) od 8.00 do 13.00 hod.
Pro starší od 8.00 do 16.00 hod.
Stravování a pitný režim zajištěn.
Cena 8 - 13 hod. 300 Kč/den, cena za celý týden 1500 Kč.
Cena 8 - 16 hod. 400 Kč/den, cena za celý týden 2000 Kč.
Stačí zaškrtnout libovolný den a vyplněnou přihlášku zaslat na:
plavecka.skola@aquapce.cz, info na: www.aquapce.cz

Datum narození:

4.

5. týden

červenec/srpen

10. 11. 12.

6. týden

srpen

červenec

15. 16. 17. 18. 19.

7. týden

srpen

12. 13. 14. 15. 16.

červenec

22. 23. 24. 25. 26.

8. týden

srpen

19. 20. 21. 22. 23.

1. týden

červenec

1.

2.

2. týden

červenec

8.

9.

3. týden
4. týden

3.

29. 30. 31.
5.

6.

7.

1.

2.

8.

9.

Poznámky (kamarád do skupiny, zdravotní omezení, jiné):

Potvrzuji podpisem, že moje dítě je schopno po zdravotní a psychické stránce absolvovat příměstský tábor a že netrpí žádnou infekční či jinou
chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních účastníků příměstského tábora. Zároveň tímto podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s návštěvním řádem AQUACENTRA a provozním řádem příměstského tábora. SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č.
101/2000Sb.,Souhlasím s tím, aby PAP PARDUBICE o.p.s. zpracovával a evidoval osobní údaje (rok narození, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s pobytem dítěte na příměstském táboře. PAP PARDUBICE o.p.s. se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými
právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou
osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám
a jsou zabezpečeny proti zneužití.

