
DÍLNA UMĚLECKÉHO SMALTU, SPOLEK 
PADLÝCH HRDINŮ 312, 739 11  FRÝDLANT N. O., IČ 26567288 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – VÍCEDENNÍ KURZ SMALTOVÁNÍ  
(DÁLE JEN „LETNÍ AKCI“) 

 
TERMÍN: 15. - 19. 8. 2022  
MÍSTO: Dílna uměleckého smaltu Frýdlant n.O. , areál Střediska soc. služeb („klášter“) 
CENA: 2.290,- Kč (strava a pitný režim, pomůcky a materiál, lektoři,  výlety, dárek na památku, 
pojištění, fotografie) 
 
Jméno a příjmení :..................................................................……………………………………………………………….. 
Datum narození :........................................... r.č. ………………………………………………… zdr.poj…………………..  
Bydliště : …….........................................................………………………………………………………….…………………….. 
Plavec: ……………………………………………  
Jméno a příjmení zákonného zástupce : ……………....................................................……………………………… 
e- mail:………………………….……………………………………………………mobil:…………..…………………………………………. 
  

Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do 5. srpna 2022, bezhotovostně na 
bankovní účet č. 43-4719930207/0100, variabilní symbol 20221508, do 
poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte 
 
Informace od zákonných zástupců dětí:  
Zdravotní omezení, pravidelně užívané léky : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Nebude-li zde nic uvedeno, dítě bude považováno za zdravé.  

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je 
„GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem 
udělujete provozovateli Letní akce, jakožto správci 2 osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, 
obsažené v přihlášce.  
Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádané Letní akce. Tyto osobní údaje budou využity 
výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění Letní akce, za účelem poskytnutí relevantních služeb, 
pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu Vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se výhradně této 
Letní akce.  
Svůj souhlas můžete písemně odvolat k rukám pořadatele. Stejně tímto vyjadřujete svůj výslovný souhlas  s použitím 
fotografií a videí z Letní akce v rámci veřejné propagace Pořadatele.  
 

 
Výslovně prohlašuji : „Zmocňuji tímto pořadatele Letní akce – Dílnu uměleckého smaltu, Spolek,   ke 
zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“  
 
 
................................................…. ...…….……...........................................………….  
datum podpis zákonného zástupce  

 
 

Přihláška se stává závaznou po podepsání účastníka nebo zákonného zástupce dítěte!  
Přihlášku podepište a zašlete na email dusfrydlant@seznam.cz  nebo  vhoďte do poštovní schránky 
v sídle DUS. 
 



 

Se smaltem za pohádkou 2022 – Frýdlant nad Ostravicí 
 

Termín: 15.- 19.8.2022 (5 dní), od 7:30 – 16:00 

Místo:  Dílna uměleckého smaltu, Spolek, Padlých hrdinů 312, 739 11  Frýdlant, sraz vždy u vchodu 
do parku – vedle požární zbrojnice Frýdlant n. O. 
Stravování: svačina, oběd, svačina + pitný režim po celý den 

Doprava: Individuální 
Doporučený věk: 6+, začátečníci i pokročilí, kluci i holky 
Cena: 2290 Kč  
Pozn.: 

Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do 5. srpna 2022, bezhotovostně na bankovní účet č. 43-
4719930207/0100, variabilní symbol 20221508, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte 
V ceně: 

• Strava a pitný režim 
• Pobyt – 5 dní  
• Pomůcky a materiál 
• 1x pobyt na koupališti, 1x výlet,3xdenní kurz smaltování 
• Úrazové pojištění 
• Fotografie a video 
 
Dokumenty: 
Vytisknout, vyplnit a podepsat (odevzdat v den konání tábora): 
- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI DÍTĚTE  
- KARTIČKA POJIŠTĚNCE! 
 
Program: 

Ten bude opravdu nabitý! Předběžný rozpis najdeš níže. Každý den se potkáme ve Frýdlantu, kde 
budeme tvořit a hrát si. V Dílně uměleckého smaltu vytvoříme poprvé v historii originální loutkové 
divadlo s použitím smaltu, plechu a pece, takže budeme malovat a budovat divadlo…a k tomu si 
každý udělá i nějaký dáreček pro sebe. Nebudou chybět výlety do okolí. Abychom si i lehce odpočali, 
tak se můžete těšit na zábavné hry a kino! 
 
Co od tábora očekávat?: 

Tábor bude plný skvělých lidí, tvoření, hraní, dobrého jídla a zázemí!  
. Ve středisku máme i WIFI připojení. Poznáš nové kamarády , užiješ legraci a staneš se umělcem. 

 
Co s sebou: 

• Vhodné oblečení a obuv - do vnitřních i venkovních prostor + (být připraven i na nepříznivé počasí), 
Přezůvky, podepsanou láhev na pití 
• Menší kapesné 
• Kartičku pojištěnce 
 
Sledujte náš Facebook v době konání akce, kde budeme umisťovat fotky a videa  
Těšíme se na Tebe!  
 
Předběžný program dne Se smaltem za pohádkou – Frýdlant n./O. 
7:30 - 8:00 - příchod 

8:00 - 9:30  1. dopolední program (tvoření v dílně)   
9:30 - 9:45 svačina 
9:45 - 12:00 2. dopolední program (tvoření v dílně) 
12:00 - 12:30 oběd 
12:30 - 13:00 odpolední klid (hry a zábava) 
13:00 - 15:45 odpolední program (tvoření v dílně a okolí – podle počasí vycházky, bazén,   
                                                          kino ) 
15:45 - 16:00 svačina 
16:00 - odchod 
____________________________________________ 

 


