
 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov pořádá pro děti od 6 do 15 let 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 2020

Místo konání:  Jasení (Návsí) – základna DDM Jablunkov 

Datum konání: 9. 4. – 12. 4. 2020 (čtvrtek - neděle), tj. 4 dny

Doprava:    9. 4. 2020 vlakem z:
- nádraží Ostrava – Vítkovice v 8:27, sraz v 8:00 v hale
- ze  Šenova v 8:41,  sraz  na  nádraží  v Šenově  v  8:15  -  směr  Č.  Těšín

(vedoucí budou ve vlaku – budou mávat, děti přistoupí – jízdenka pro ně
bude koupena) 

- z Havířova v 8:46, sraz na nástupišti v 8:20 (vedoucí budou ve vlaku –
budou mávat, děti přistoupí – jízdenka pro ně bude koupena) 

Strava:  zajištěna od čtvrtka – oběd, do neděle - oběd + balíček s pitím na cestu zpět, pitný

režim po celou dobu, sladkosti jako odměny 

Ubytování:  v budově – pokoje s poschoďovými postelemi, klubovna + jídelna, sociální zařízení

Cena:  650 Kč za osobu (kapacita  30 dětí)  –  zahrnuje:  ubytování,  stravu,  dopravu,

zásobování, odměny pro děti apod.; v případě možnosti rodičů čerpat příspěvek od

zaměstnavatele, lze vystavit fakturu na základě předložené objednávky.

Akci je nutné  zaplatit nejpozději do 1. 4. 2020! Pouze na  účet PS – Fio banka – číslo účtu:
2200517986/2010  –  Jako variabilní symbol uveďte „942020“.  Vyplněnou  přihlášku pošlete
e-mailem na  schwetter@centrum.cz  nejpozději  do 25.3.2020; podepsaný  originál  přihlášky  pak
může dítě odevzdat až u odjezdu u vlaku.

Návrat: vlakem v neděli 12. 4. 2020 – Havířov - 15:08 hod. 
      Šenov - 15:12 hod. 

                                                    Ostrava Vítkovice -15:26 hod.

S     sebou:   oblečení  ven  –  čepice,  rukavice,  šál  nebo  šátek  (nikdo  nebude  mít  holý  krk),

bunda, tepláky na lítání, boty (raději i náhradní), oblečení do budovy, hygienické potřeby, pyžamo, !!!

papuče!!!, tužka, zápisník, pastelky, fixy, lepidlo, drobné stolní  hry,  svačinka na sobotní dopoledne,

kopie průkazu pojištěnce. Pro děti bude připraven program – např. hry venku a hry v budově, soutěže

o malé ceny, výlet do okolí apod.

Informace: Tomáš Schwetter; tel. 775 289 899,  e-mail: schwetter@centrum.cz

Za PS ŠENOV Tomáš Schwetter 



P Ř I H L Á Š K A   N A   A K C I
Velikonoční prázdniny:  9. 4. – 12. 4. 2020

Přihlašuji své dítě: ..........…………………………………………………………………………………………………….……

Datum narození:  ………………………………..……..

Adresa bydliště: …………………………………………………………..…..……………………..…………………………….

Údaje o zákonných zástupcích dítěte – kontakt v době konání akce:

Jméno a příjmení: ……………………………….………………………………………..… telefon: ……………..…………….……...

nebo jiný náhradní kontakt: …………………………..….…………………………...……………………………….………………………

E-mail pro urychlené předání případných informací před táborem: ........................................................................

Upozornění zákonných zástupců dítěte pro provozovatele akce:

Upozorňuji u svého dítěte na (např. zdravotní problémy, alergie, brýle, rovnátka, jiná omezení, užívání léků  apod.)

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

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

Přihlášené dítě je plavec ANO / NE* 

Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování poskytovaných
osobních údajů a o svých zákonných právech vážících se k ochraně osobních údajů v rozsahu informačního
materiálu  Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí, který mi byl pořadatelem
akce poskytnut. (viz příloha k přihlášce) 

Dne ………………… 2020                    ………......................................................................... 
          jméno, příjmení a podpis zákonných zástupců dítěte 

Souhlas

(podepisuje osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost)

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Šenov se sídlem Kostelní 128, 739 34 Šenov, a Pionýr, z. s.
se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, jehož je PS pobočným spolkem, jako správci údajů používali na akci
pořízené  videozáznamy  a  fotografie  zachycující  podobu  přihlášeného  k  dokumentaci  a propagaci  své  činnosti.
Souhlas uděluji na dobu 10 let. 

ANO / NE* 

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Šenov se sídlem Kostelní 128, 739 34 Šenov, jako správce
údajů  používala  uvedené kontaktní  údaje  účastníka a osob vykonávajících  rodičovskou odpovědnost  k zasílání
informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity. Souhlas uděluji na 2 roky. 

ANO / NE* 

Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s. 

V …………………………………    dne  …………… 2020       ………………………………………………………………………… 
          podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost

Nedílnou součástí této přihlášky je příloha: Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků 
akcí
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