
 

CESTA KOLEM SVĚTA ZA MÉNĚ NEŽ 80 DNÍ?  

Pro mnohé bláznovství či úkol na hranici 

možného, ne však pro pravé dobrodruhy!  

Nabízím velkorysou odměnu tomu, kdo 

zvládne cestu kolem světa v nejkratším 

možném čase.  

Krom příslibu bohatství máte také 

unikátní příležitost zapsat se do dějin 

cestování.  

Neváhejte a přihlaste se na tuto 

nelehkou, avšak naprosto výjimečnou 

cestu, která započne v Paříži, 8. dne 

měsíce července! 



 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na letní dia tábor 

který se bude konat v termínu  

8. 7. – 15. 7. 2023 

na Horské chatě Bílá, Bílá 140, 739 15  

 

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

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

Rodné číslo: ...............  ..................................  

Ulice: ........................................................  

PSČ, město: ................  ..................................  

Číslo a název zdravotní pojišťovny dítěte: ....................  

DIABETIK: *ANO   *NE 

CELIAK: *ANO   *NE 

KARDIAK: *ANO   *NE 

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. května 2023 na 

adresu: 

Klub mladých diabetiků, z. s., Ratibořská 55, Opava 

5, 747 05 

nebo řádně vyplněnou a naskenovanou  

na klubmladychdiabetiku@gmail.com s předmětem “přihláška“. 

Pokyny k odjezdu na tábor budou k dispozici během června na 

www.klubmladychdiabetiku.cz,  

podklady k přihlášce dostanete emailem po odeslání přihlášky. 

Neodevzdávejte přihlášky lékařům, může dojít ke zpoždění 

odeslání Vaší přihlášky a dítě nebude do LDT zařazeno! 

mailto:klubmladychdiabetiku@gmail.com
http://www.klubmladychdiabetiku.cz/


 
Účastnický poplatek LDT 2023 činí 5200,- Kč. 

Termín úhrady: 31. 5. 2023 

Číslo účtu pro platbu: 1022335156/5500    

Variabilní symbol: datum narození dítěte 

Doprava 

Místo nástupu dítěte na pobyt a převzetí dítěte po příjezdu zpět: 

Ostrava  Brno 

Velikost trička dítěte: XS S M L XL 

Označte místo nástupu dítěte na LDT a velikost trička dítěte 

Svým podpisem stvrzuji, že: 

1. Ošetřující lékař doporučuje pobyt dítěte na LDT. 

2. Dítě bude vybaveno potřebným množstvím léků a potřeb pro pobyt na 

LDT. 

3. Beru na vědomí možné zdravotní komplikace vyplývající ze základního 

onemocnění mého dítěte a souhlasím s jeho ošetřením přítomným lékařem 

na LDT. 

4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů a údajů o zdravotním stavu 

svého dítěte pro potřeby pořadatele Letního dia tábora, který 

se uskuteční v termínu od 8. 7. do 15. 7. 2023 na Horské chatě Bílá. 

5. Souhlasím s uchováním těchto údajů pro archivaci účetních dokladů po 

dobu 6. měsíců podle platných právních předpisů. 

6. Souhlasím s pořizováním a uveřejněním táborových fotografií a 

videozáznamů svého dítěte na webových stránkách a sociálních sítích 

spolku a materiálech sloužících k propagaci tábora. 

 

Souhlasím s uvedenými podmínkami a současně čestně prohlašuji, že dítě 

účastnící se tohoto LDT nepřekročí v roce 2023 počet pobytových dnů (21), na 

které může čerpat dotaci MZ ČR (vyčerpáním stanoveného počtu dnů u jiné 

organizace dotované MZ ČR). 

 

Pořadatel akce se zavazuje, že bude s osobními údaji a údaji o zdravotním 

stavu dítěte nakládat dle platného znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů. 

 

Jméno matky: .................... Tel.: ............. Email: .................  

Jméno otce: ..................... Tel.: ............. Email: .................  

Podpis zákonného zástupce: 



 
 

 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE SE 

ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU 

S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)  

EU č. 2016/679 PLATNÉ OD 25. 5. 2018 
 

 

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

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

 

Dávám svůj souhlas Klubu mladých diabetiků, aby zpracovával a 

evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve 

smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů 

v platném znění. 

 

Souhlasím se zveřejněním údajů, fotografií a videí mého dítěte 

v propagačních materiálech, na internetových stránkách a 

sociálních sítích Klubu mladých diabetiků a pro jiné účely 

související s běžným chodem tábora. 

 

 

 

V .............. dne: ...........  

 

 

podpis zákonného zástupce: 

 


