Závazná přihláška

na TSCZ 2019 (tensingový tábor) „Just Do It“
Pořadatel

YMCA DAP – Důvěra, alternativa, prostor

Datum a místo konání

5. – 16. srpna 2019, Rokytnice nad Jizerou, fara

Cena

*Základní cena: 3500 Kč
*Pro členy YMCA DAP: 3300 Kč (podmínkou je uhrazený členský příspěvek 2019)

Údaje o účastníkovi
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Mobilní telefon - číslo
E-mail (velmi důležité pro
příjem dalších informací)

Údaje o zákonných zástupcích (alespoň jedna osoba)
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Mobilní telefon - číslo
E-mail (velmi důležité pro
příjem dalších informací)

Další potřebné údaje
Strava

bez masa

/

s masem

Potravinová omezení
Zdravotní omezení / léky:
Alergie:
Jméno a telefon praktického lékaře:

Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů.
Dávám tímto souhlas se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů organizací YMCA DAP, a to po dobu nutnou
k realizaci tensingového tábora 2019 a k interním potřebám organizace. Souhlasím také s tím, že během tensingového tábora
2019 mohu být focen/a či natáčen/a a pořízené fotografie či videa mohou být použity k propagaci aktivit organizace YMCA DAP.
S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Obecného nařízení na
ochranu osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation).
Podpis zák. zástupce: ______________________

Podpis účastníka: _____________________________

Prohlášení účastníka TSCZ 2019
Beru na vědomí, že během tensingového tábora 2019 platí tensingová pravidla, především no sex, no drugs, no alcohol a zákaz
kouření. Každý účastník, který tato pravidla poruší, bude poslán domů a vyřazen z tensingového tábora 2019 bez nároku na
vrácení účastnického poplatku. Respektuji, že tensingového tábora 2019 je akce vedená v křesťanském duchu dobrovolníky a
pracovníky YMCA, kteří předem připravují program. Účastním se tensingového tábora 2019 dobrovolně. Beru na vědomí, že za
případné ztracení nebo poškození osobních cenností organizátoři tensingového tábora 2019 nezodpovídají.
Podpis zákonného zástupce: ___________________________

JUST DO IT

Podpis účastníka: _____________________________

Volba trička
Zakroužkujte: Chci tričko dámské / pánské velikosti XS / S / M / L / XL / XXL

Volba programu
V rámci programu budou probíhat také workshopy, což jsou hodinové až dvouhodinové bloky, na nichž se můžeš naučit něco
speciálního. Podrobnější popis workshopů najdeš na tscz.tensing.cz K jednotlivých workshopům napiš číslici dle tvého zájmu o něj
dle klíče: 1 = největší zájem; 2 = menší zájem;… 5 = nechci

MINICHOIR

TANEC

OUTDOOR

Hraješ na nějaký nástroj? (případně na jaký):

TSCZ 2019
TSCZ 2019 je tensingový tábor, určený primárně pro mladé lidi od 12 do 19 let. Letos se mohou přihlašovat i účastníci, kterým je
19 – 26 let. Program zahrnuje hudební, dramatické a taneční aktivity, při kterých je kladen důraz na vzájemnou spolupráci
účastníků. V tensingu není důležité podat profesionální výkon, důležitá je radost ze společné práce a chuť vyzkoušet si něco
nového. Po celou dobu TSCZ 2019 bude kladen důraz na učení se vzájemné pomoci, sebereflexi, spolupráci, kamarádství, a to za
souběžného rozvoje tří složek lidské osobnosti – duše, ducha a těla.
Je velmi důležité, abyste pravidelně kontrolovali své e-mailové schránky, protože právě do nich budou přicházet další důležité
informace týkající se TSCZ 2019 (např. organizace cesty, výběr workshopů, atd.)

Pokyny k platbě a k zaslání přihlášky
*Základní účastnický poplatek na TSCZ 2019 je 3500 Kč
*Účastnický poplatek na TSCZ 2019 pro členy YMCA DAP je 3300 Kč
Účastnický poplatek zahrnuje:
 Ubytování s plnou penzí na táboře TSCZ 2019
 Režijní náklady, propagaci, technické zajištění akce
 Výlety, koncerty, další táborové programy
 Táborové tričko
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na naši korespondenční adresu:
YMCA DAP, Na Poříčí 12, 110 00 Praha
Obálku označte „TSCZ 2019“
Uzávěrka přihlašování je 7. 6. 2019!
Do 10.6. 2019. musí být zaplacena nevratná záloha ve výši 1 500 Kč
Do 5.7. 2019 musí být zaplacen doplatek účastnického poplatku.
BÚ: Fio banka a.s.: 2601053879 / 2010
Variabilní symbol: 7001
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka
Účastnický poplatek se při pozdním přihlášení nebo pozdní úhradě nevratné zálohy (tj. po 10.6. 2019) navýší o 500,- Kč, tedy
na 4000 Kč pro nečleny YMCA DAP. Pro členy YMCA DAP na 3800 Kč.
Při odhlášení se po 15.7. 2019 je storno poplatek 100% uhrazené částky.
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na hlavní vedoucí – Barbora Vlasáková e-mail: tscz@tensing.cz tel.: 606 821 188
PODPIS RODIČE (zákonného zástupce) / účastníka staršího 18 let:
Prohlašuji, že jsem si přihlášku řádně přečetl/a, uvedl/a pravdivé, přesné a úplné informace (zejména osobní údaje a zdravotní
stav) a souhlasím s účastí svého dítěte na tensingovém táboře 2019 a všemi výše uvedenými podmínkami přihlášení.
Jsem si vědom/a případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl/a nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.
V _______________________________ dne ________________

JUST DO IT

Podpis: __________________________________

