
Zoo Brno a stanice zájmových 

činností, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, 

635 00 Brno www.zoobrno.cz 

 

Přihláška na letní příměstský tábor na Hlídce   
 

 

Termín: 
 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: Státní příslušnost: 
 

Adresa trvalého pobytu: 
 

Název a adresa školy, třída: 
 

 
Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení: 

Adresa pro doručování (je-li odlišná): 
 

Telefon: E-mail: 

 

Kontakt na odpovědnou osobu v případě nedostupnosti zákonného zástupce: 

Jméno a příjmení: 

Telefon: E-mail: 
 

 
 Součástí přihlášky je kopie kartičky zdravotní pojišťovny!!! 
Účastník je povinen dodržovat ustanovení Návštěvnického řádu zoo a předpisy BOZP a PO. Chovat se tak, aby neohrozil 
zdraví a bezpečnost svou ani ostatních účastníků. SEV Hlídka nezodpovídá za ztrátu cenných věcí svěřených dětem. 
 
Souhlasím s účastí uvedeného účastníka na akci a zavazuji se uhradit stanovenou úplatu bezhotovostně na účet 

372604403/0300 ČSOB a odevzdat vyplněnou přihlášku do 29.4.2019. Na přihlášky bez provedené platby nebude brán 

po daném termínu zřetel. Cena za tábor je 2000 Kč. Při placení je nutné uvést variabilní symbol, který obdržíte při 

rezervaci.  

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, který 

je zveřejněn na webových stránkách Zoo Brno a na veřejně přístupném místě v Zoo Brno. 

 

Veškeré informace k táborům jsou dostupné na webových stránkách www.sevhlidka.cz v sekci Pro děti. 

Kontaktní údaje: 727 971 450, mail: dolejsova@zoobrno.cz 

 

 
  

 
 
 
 
 

   

podpis zákonného zástupce 

 V  dne  
 

http://www.zoobrno.cz/
http://www.sevhlidka.cz/


 



 

ad 2)  
a) Dbát na bezpečnost sebe a druhých při manipulaci s předměty a materiálem  
b) Nevyklánět se z oken, nestoupat na parapety, neodstraňovat zábrany na oknech, dveřích…  
c) Neběhat v místnosti, pozor na hrany nábytku, skleněné plochy (okna, dveře), vlhké lino atd.  
d) Bez dovolení vedoucího nemanipulovat s připravenými předměty a výukovými pomůckami  
e) Nesahat a nic nedávat do zásuvek elektrického proudu  
f) Upozornit na závadu, nevhodnou manipulaci, chování  
g) Nepouštět elektrické spotřebiče a nemanipulovat s nimi  

h) Na koberec v herně mateřského a informačního centra není dovolen vstup v obuvi  

i) Svršky, obuv a jiné osobní věci si návštěvníci musí odkládat v šatně  

j) V herně na koberci je zakázáno jíst a pít. Jakékoliv občerstvení je možno konzumovat 

výhradně u stolečků  

k) Před odchodem dítě zajistí úklid hraček na svá místa.  

  

  

  

 ad 3)  
a) Seznámit děti se směrem, trasou a cílem přesunu, brát ohled na dodržování normy zátěže  
     (nepřeceňovat fyzickou zdatnost dětí)  
b) Bezpečnost při chůzi přes vozovku a cestách pro pěší – bez povolení vedoucího neopouštět      

vyznačené cesty (neběhat, nechodit po obrubnících, nevěšet se na zábradlí, neničit okolní      
přírodu)  

c) Dodržovat bezpečnost na zahradě SEV Hlídka – bez povolení vedoucího natrhat      a 

nekonzumovat plodiny, nevylézat na hradby, nestoupat na prosklené plochy  
d) Dodržovat bezpečnost při soutěžích a hrách – důsledně poslouchat pokyny vedoucího  
e) Bez vědomí vedoucího děti neopouští areál SEV.  

ad 4)  
a) Poučení dětí o chování a bezpečnosti při cestě MHD, chůzi po komunikaci, nástupu do     

vláčku a jízdě ve vláčku  
b) Vždy vyčkat na pokyny vedoucího, čekat na nástupištích ve skupině s vedoucím (neběhat)  
c) Hromadný nástup dětí do tramvaje (vláčku) určenými dveřmi až po jeho zastavení na pokyn     

vedoucího  
d) Nevstávat za jízdy, nepřesedat si na jiná místa, nevysunovat končetiny těla, nevyklánět se     

a nevyhazovat předměty z vláčku  
e) Vystupovat z tramvaje (vláčku) až po jejím úplném zastavení na nástupišti. Vystupovat až     

na pokyn vedoucího  
f) V Zoo se pohybovat pouze po vyznačených cestách, neporušovat zákazy  

ad 5)  
a) Při použití dětských atrakcí (prolézačky atd.) Nelézt do velkých výšek (určí vedoucí),  
b) Prvky používat pouze k činnostem, ke kterým byly určeny, dbát na svoji bezpečnost     a 

bezpečnost druhých  
c) Záměrně neničit vybavení  
d) Klidný pohyb mezi zvířaty, zvířata nehonit, nestresovat  
e) Nekrmit zvířata  
f) Jízdu na ponících provádět pouze pod dohledem chovatelů a vedoucích tábora  
 

 

Provozní řád SEV hlídka a vnitřní řád Stanice zájmových činností: 

Podpisem stvrzuji, že jsem sem se seznámil/a s provozním řádem SEV Hlídka a vnitřním 

řádem stanice zájmových činností, které jsou k dispozici na webových stránkách 

www.sevhlidka.cz – v sekci O nás 

 

 

Datum:        Podpis: 

http://www.sevhlidka.cz/


 

 
 

Jméno dítěte: 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno www.zoobrno.cz

 
 

 

Název akce: Letní příměstský tábor na Hlídce  

Termín tábora: 
 

Prohlášení zákonného zástupce nezletilého účastníka 

Prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky, průjmu apod.) a ve 

14 kalendářních dnech před nástupem na Letní příměstský tábor v SEV Hlídka Brno nepřišlo do styku 
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu nebylo 
nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

Toto písemné prohlášení nesmí být starší jednoho dne před zahájením příměstského tábora! 
 

V  dne      
podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 
Souhlas rodičů (zákonných zástupců) se samostatným odchodem dítěte * 

Souhlasím se samostatným odchodem svého dítěte    
 

z akce    (název) 

dne  (datum) v  (čas ukončení) ze SEV Hlídka Brno. 

 

V  dne       
podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 

 
Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o doprovodu * 

Prohlašuji, že své dítě  budu vyzvedávat 

v  (čas), tj. v době skončení akce   . 

Pokud si dítě v uvedenou hodinu nevyzvednu, zavazuji se uhradit náklady na dopravu svého dítěte do 

místa bydliště uvedeného na přihlášce. 

V  dne       
podpis zákonného zástupce dítěte 

* zvolte jednu z možností 

http://www.zoobrno.cz/


SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace provádí zpracování osobních údajů 

Vašich a Vašeho dítěte z oprávněných důvodů: přihlášení Vašeho dítěte na příměstský tábor/do 

kroužku/na jednodenní akci. 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

Správcem osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte je Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 

organizace, se sídlem U zoologické zahrady 147/46, 63500 Brno, Česká republika, IČO: 00101451, zápis 

v obchodním rejstříku: Pr 11, Krajský soud v Brně (dále jen „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U zoologické zahrady 147/46, 63500 

Brno, Česká republika, adresa elektronické podatelny: podatelna@zoobrno.cz, telefon: 546 432 311 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 

2. Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem zpracování osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte je skutečnost, že toto zpracování 

je nezbytné pro účely plnění smlouvy – účast Vašeho dítěte na příměstském táboře/kroužku/akci a 

oprávněných zájmů - evidence účastníků příměstského tábora/kroužku/akce a kontaktních údajů jejich 

zákonných zástupců, příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení“ 

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození a zdravotní 

pojišťovna Vašeho dítěte, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, 

emailová adresa zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce, a to vše za účelem plnění smlouvy 

a oprávněného zájmu správce jak je specifikováno výše. Jsou to informace nutné k zajištění adekvátní 

péče o přihlášené děti na příměstský tábor/kroužek/akci. 

4. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let. 

5. Další příjemci osobních údajů 

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení 

orgánům státní správy, pojišťovny apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro 

nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií. 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní 

organizaci. 

6. Práva subjektu údajů 

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k poskytnutým osobním 

údajům, právo na opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení jejich 

zpracování, právo vznést námitku proti zpracování poskytnutých osobních údajů a dále právo na 

přenositelnost poskytnutých osobních údajů. 

mailto:podatelna@zoobrno.cz


Pokud byste se domníval (a), že zpracováním poskytnutých osobních údajů bylo porušeno či je 

porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů. 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem 

pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze 

strany správce splnit. 

 

 
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem byl řádně informován a poučen o svých právech, 

resp. o právech subjektu údajů. 

 

 
Správce osobních údajů má v úmyslu pořizovat z příměstského tábora/kroužku/akce fotografie a 

videonahrávky za účelem veřejné propagace činnosti správce na webových stránkách, facebookové 

stránce a v tištěných materiálech organizace. 

Subjekt údajů prostřednictvím jeho zákonného zástupce svým podpisem níže uděluje správci 

výslovný, odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu pro výše uvedené účely a 

ve výše popsané formě. 

Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce byli správcem informováni, že udělení souhlasu není 

podmínkou pro uzavření smlouvy a její plnění a neudělení tohoto souhlasu nemá na plnění 

smlouvy žádný vliv. 

Správce osobních údajů informoval subjekt údajů, resp. jeho zákonného zástupce, že je oprávněn 

souhlas kdykoliv v průběhu doby odvolat, když odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost 

zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze učinit na kterékoliv z 

kontaktních adres uvedených pod bodem 1. 

 

 
V Brně dne: 

Jméno a příjmení dítěte: datum narození: 
 
 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: podpis zákonného zástupce: 
 
 

 


