
Pozvánka na společný letní pobyt Awany a dorostu 
Církve bratrské v Písku v Tyršově ulici 

Termín: 13.7.- 19.7.2019 

Místo pobytu: Katovice u Strakonic 

Téma: Zkouška odvahy 

Ubytování: ve vlastních stanech, v případě nepříznivého počasí je 
zajištěno ubytování na faře 

Cena: 1200,-Kč (zálohu 600,- je potřeba zaplatit do konce května 2019, 
zbytek při odjezdu na tábor, záloha je vratná pouze v případě nemoci 
dítěte) 

Minimální věk účastníků: 6 let 

Maximální věk účastníků: 15 let 

Závazné přihlášky odevzdejte, prosím, Nelli Amstutz nebo Petrovi 
Hladíkovi do 30.4. 2019 

Všichni přihlášení poté obdrží zvací dopis, kde budou uvedeny 
podrobnosti letního pobytu. 

Těšíme se, že spolu opět prožijeme pěkný týden  

 

Vaši vedoucí pobytu 

 

 

 

 

Zálohu převzal dne: …………………………………….  

 

 

 

 



Závazná přihláška 

na společný letní pobyt Awany a dorostu Církve bratrské v Písku v Tyršově ulici, který se 
koná v Katovicích v termínu 13.7. - 19.7.2019 

Jméno dítěte:  …………………………………….. 

Datum narození:  …………………………………. 

Adresa:  ………………………………………….. 

Telefonický kontakt na rodiče: Matka …………………   Otec ……………………… 

Email: …………………………………………… 

Důležitá sdělení vedoucímu nebo zdravotníkovi:  

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………….. 

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů sboru Církve bratrské v Písku, Tyršova 
15, 397 01 Písek, Česká Republika IČO: 26520249, jakožto správci, ke zpracování  níže 
uvedených osobních údajů. Jméno, datum narození a adresa budou využity pro identifikaci 
účastníků letního pobytu, stejně tak i e-mail a telefonní číslo. Využity budou po dobu 
průběhu akce a zachovány pro možnost dalšího oslovení s nabídkou aktivit sboru Církve 
bratrské v Písku. Ke zpracování fotografií a videozáznamů bude docházet v průběhu 
letního pobytu a budou využívány pro propagaci práce sboru Církve bratrské v Písku a to na 
webových stránkách, sociálních sítích, na tištěných materiálech, při prezentacích 
v modlitebně Sboru Církve bratrské v Písku. 

Váš souhlas s poskytnutím níže uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat u 
správce sboru a to dopisem nebo e-mailem s formulací: Odvolávám poskytnutý souhlas se 
zpracováním osobních údajů a uvedením rozsahu (všech, nebo jen některých). 

 Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů Jména, data narození a adresy 

 Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů e-mailu a telefonního čísla 

 Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v podobě fotografií a videozáznamů, 
a to pro propagaci na webových stránkách 

 Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v podobě fotografií a videozáznamů, 
a to pro propagaci na sociálních sítích 

 Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v podobě fotografií, a to pro 
propagaci formou tištěných materiálech  

 Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v podobě fotografií a videozáznamů, 
a to pro prezentaci ve Sboru Církve bratrské Písek 

 ANO   NE 

 

Jméno Příjmení (hůlkovým písmem)  dnešní datum    podpis 


