
Přihláška na farní tábor 2020 

Vydejte se s námi na leteckou výpravu, která se uskuteční  

od 2. 8. do 8. 8. 2020  

 

Nástup všech zájemců v neděli 2. 8. 2020 před                 

Komunitním centrem v Rané v 18h. Konec v sobotu               

8. 8. 2020 dopoledne (mezi 9-10 hodinou).  

S sebou: přezůvky, oblečení do každého počasí. Na             

ubytování svůj spacák a karimatku, láhev na pití,               

malý batoh na cestu, pláštěnka, hygienu a potřebné               

léky, kartičku zdravotní pojišťovny. Platí se 1000 Kč               

(za 2 děti 1500 Kč, za 3 děti 2000 Kč).  
 
Pro rodiče: akci pořádá Římskokatolická farnost Raná 

pro děti farníků, cena je dotovaná díky štědrosti mnohých.  

Zodpovědný: P.Ondřej Matula, tel.732 536 873.  

Nedávejte, prosím, dětem mobilní telefon! 

-------------------------------------------- zde odstřihněte -------------------------------------------- 
Přihlašuji své dítě na farní tábor v Rané u Hlinska od 2.8. do 8.8.2019, pořádanou 

Římskokatolickou farností Raná a souhlasím s fotografováním a s možností dopravy 

dítěte během akce osobním vozidlem vedoucích  

 

Jméno dítěte: ………………………………………………… narozen(a) ………………………… 

Bydliště: …………………………………………………… 

Zdravotní nebo jiná omezení: ……………………………………………………………………….. 

Kontakt na rodiče: ……………………………………… Datum a podpis: ……………………… 

 
Římskokatolická farnost Raná je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně 

uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem uspořádání prázdninového pobytu dětí s programem včetně nezbytné 

evidence. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání akce a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. 

Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená vedením akce. Dítě, respektive jeho zákonní zástupci mají právo žádat o doplnění, 

upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje 

zpracovávány neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro 

ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR.   

http://www.bihk.cz/

