
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK TŘEBÍČ 

ZÁCHRANÁŘSKÝ TÁBOR “LAVIČKY”  
14. 7. – 20.7. 2018  

Cena tábora je 2 650,- Kč (členové VZS ČČK Třebíč 2 100,- Kč). 

Podmínkou nástupu je, že účastník je plavec a uplave samostatně minimálně 100 metrů. 
Nástup na tábor je v sobotu 14. 7. 2018 od 9:00 do 10:00 hodin,   
ukončení a odjezd je v sobotu 20. 7. 2018 od 16:00 do 17:00 hodin, doprava vlastní. 
Přihláška na tábor musí být vyplněna, předána a zaplacena do 31. 3. 2019 
- přihlášení a zaplacení po termínu tj. od 1. 4. 2019 je možné za zvýšenou cenu 2 800,- Kč 
Přihlášku zašlete poštou na adresu:  Vojtěch Šalbaba, V. Nezvala 67, 674 01 Třebíč  
nebo sken na email vojtech.salbaba@gmail.com 
Platbu převodem na účet 188916781/ 0300 variabilní symbol: 20190714 
Do zprávy pro příjemce uveďte TABOR + jméno dítěte, za které je platba provedena, např. "TABOR Jan Novák") 
Platbu proveďte do 14 dní od potvrzení přijetí přihlášky, pak přenecháme místo dalšímu v pořadí. 
Na požádání vystavíme potvrzení pro pojišťovnu nebo zaměstnavatele. 
Při nástupu na tábor je nutno odevzdat Posudek o zdravotní způsobilosti a Nástupní list.  
Všechny dokumenty jsou k dispozici na stránkách VZS ČČK Třebíč a budou Vám zasílány na email uvedený v 
přihlášce po jejím obdržení. Pokud Vám nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, prosím kontaktujte nás. 

Bližší informace: www.trebic.vzs.cz, e-mail: vojtech.salbaba@gmail.com, tel.: 607 287 679. 

Závazná přihláška na STANOVÝ TÁBOR “LAVIČKY“ 

Přihláška na letní stanový tábor pořádaný VZS ČČK Třebíč, p.s. 
14. 7. – 20 .7. 2018 

Jméno a příjmení účastníka: …………………………….......……………........................ 
Datum narození: …………………………… Rodné číslo:............………........................ 
Adresa bydliště: ……………………………………….……………………......................... 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………......................... 
Telefon: ……………………………….…e-mail: ..…………..........……............................ 
Adresa bydliště: ……………………………………....….…………………......................... 
Zdravotní specifika, užívané léky:      ………………………………………....................... 
Upozorňuji u svého dítěte na:.......................................................................................... 

Potvrzuji, že dítě je plavec. 

        ------------------------------------------- 
V ……….........………. dne…………..................         podpis zákonného zástupce 

Odesláním této přihlášky souhlasím, aby správce, tedy VZS ČČK Třebíč, p.s. se sídlem v Třebíči, Polanka 24, 67401, 
zpracoval osobní údaje na přihlášce, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přes určené 
zpracovatele, tj. základní články sdružení a jejich nadřízené složky a k tomu, aby správce mohl použít tyto údaje pro 
organizování a zabezpečení zotavovací činnosti. Beru na vědomí, že osobní údaje budou použity správcem 
především pro spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a to hlavně za účelem bezproblémového provozu 
zotavovacích akcí. Jsem poučen a souhlasím s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační směrnicí 
sdružení a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv 
písemně odvolat.


