Muzeum Blanenska, příspěvková organizace,
pořádá tematický zážitkový program

Pazourkova letní škola archeologie
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Termín:

27. – 29. 7. 2022

Cena:

900 Kč

v ceně je zahrnuto:
pestrý program pod dohledem odborných pracovníků, oběd, celodenní pitný režim
doprava na aktivity pořádané mimo areál zámku, odměny za absolvování Pazourkovy
letní školy archeologie

Jméno:

Přihlášené
dítě/dospělý účastník

Kde: zámek Blansko

Příjmení:

Zákonný zástupce
- rodič 1

Datum narození:
Telefon:

E-mail:

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Město / obec:

Telefon:

E-mail:

PSČ:

ÚHRADA CENY






1

po přijetí přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou zaplatíte nejpozději do konce 30. 6.
2022 na bankovní účet pořadatele 4207916399/0800; variabilní symbol a podrobné
informace k provedení platby Vám budou zaslány e-mailem na adresu uvedenou v této
přihlášce
při stornování účasti dítěte bez udání důvodu více než 14 dní před začátkem programu, vrátí
pořadatel dospělému účastníkovi/zákonnému zástupci na účet 50 % ze zaplacené částky
při zrušení méně než 14 dní před začátkem programu se uhrazená částka nevrací
v případě doložení potvrzení od lékaře (nemoc, úraz, karanténa …) či jiného dokladu, vrátí
pořadatel dospělému účastníkovi/zákonnému zástupci zaplacenou částku v plné výši bez
ohledu na dobu zrušení

Vyplňuje se v případě přihlašování nedospělého účastníka.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA
 řídit se pokyny vedoucích
 nevzdalovat se z dohledu bez souhlasu vedoucího
 být ohleduplný k ostatním účastníkům a okolí při všech aktivitách
U účastníka se projevují alergie na tyto potraviny, léky:

Účastník užívá tyto léky:

Další upozornění:

Účastník požaduje / nepožaduje bezmasou stravu (vybrané zakroužkujte, nehodící se škrtněte).
Účastník požaduje / nepožaduje poloviční porci na oběd (vybrané zakroužkujte, nehodící se
škrtněte).

PODPISEM ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
 bere na vědomí, že pokud účastník zážitkového programu nebude dodržovat povinnosti a svým
chováním bude narušovat průběh programu, bude od následujícího dne vyloučen z účasti na
zážitkovém programu bez nároku na vrácení části zaplacené částky
 zavazuje se k úhradě plné ceny za zážitkový program
 souhlasí s podmínkami stanovenými pro účast přihlášeného dítěte/dospělého účastníka

Datum:

Jméno a příjmení:
Podpis:

Přílohy:
1. Souhlasy se zpracováním osobních údajů
2. Nástupní list a prohlášení o bezinfekčnosti2
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Odevzdává se osobně v den nástupu na program.

Příloha 1
Souhlasy se zpracováním osobních údajů přihlášených účastníků zážitkového programu pro děti
a mládež pořádaného Muzeem Blanenska–Pazourkova letní škola archeologie konaného ve dnech
27.–29. července 2022

Správce osobních údajů:

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
IČ: 04551320
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Pavlína Komínková,
ředitelka, reditelka@muzeum-blanenska.cz,
Tel.: 778 722 278

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Muzeum Blanenska, p. o. (dále jen „muzeum“) v souvislosti se
zajištěním zážitkového programu pro děti a mládež – Pazourkova letní škola archeologie (dále jen
„program“) zpracovávala:
A. moje osobní údaje
1) Jméno, příjmení, bydliště, mailová adresa, telefon a podpis pro účely identifikace na
přihlášce účastníka programu a pro účely archivace přihlášky v účetní evidenci po dobu
nezbytnou stanovenou zvláštními právními předpisy
Souhlas uděluji na celou dobu trvání programu a na dobu maximálně 10 let stanovenou pro
archivaci účetní evidence zvláštními právními předpisy a spisovým a skartačním řádem muzea.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

V případě zákonného zástupce účastníka:
B. osobní údaje mého syna/dcery (dále jen „účastníka“) pro následující účely:
2) Jméno, příjmení, bydliště a datum narození pro účely identifikace na přihlášce účastníka
programu a pro účely archivace přihlášky v účetní evidenci po dobu nezbytnou
stanovenou zvláštními právními předpisy
Souhlas uděluji na celou dobu účasti mého syna/dcery na programu v muzeu a na dobu
maximálně 10 let stanovenou pro archivaci účetní evidence zvláštními právními předpisy a
spisovým a skartačním řádem muzea.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
3) pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů –
v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek a facebookového
profilu muzea za účelem prezentace jeho činnosti a úspěchů a za účelem prezentace
tohoto programu a činnosti organizátora programu.
Souhlas uděluji na celou dobu účasti mého syna/dcery v programu a současně souhlasím s dalším
uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání u muzea.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale
budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky muzea.
Muzeum nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních
údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
4) Zpracováním a uchováváním zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o
zdravotním stavu účastníka programu (uvedených v nástupním listu) a využití těchto
informací k zajištění péče o něj a v případě zhoršení jeho zdravotního stavu v průběhu
programu s poskytnutím příslušnému poskytovateli zdravotnických služeb.

Souhlas uděluji na celou dobu účastni mého syna/dcery v programu.

Při zpracování osobních údajů u muzea nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných
zájmů zákonných zástupců, dětí, žáků nebo studentů.

Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným kontaktní osobě,
b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho syna/dcery,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u muzea jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení
jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči muzeu uplatňujte písemně prostřednictvím kontaktní osoby.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů mého
syna/dcery pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji:
 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše

 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše

 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3) výše

 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4) výše

Příjmení a jméno účastníka/zákonného zástupce:

Podpis účastníka/zákonného zástupce:

V ________________ dne

*V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS. Neudělení
souhlasu s účely zpracování osobních údajů podle bodu 1, 3 a 4 má za následek nepřijetí
přihlášeného k účasti na programu.

Příloha 2
Následující dokument odevzdejte až v den začátku zážitkového programu!
Nástupní list a prohlášení o bezinfekčnosti účastníka
ze dne 27. 7. 2022
Prohlašuji, že účastník: _____________________________
Datum narození: ___________________________________
Adresa bydliště: ___________________________________
PSČ:__________
je zdravý a může se zúčastnit Pazourkovy letní školy archeologie, pořádaného Muzeem Blanenska,
p. o.
Účastník prohlašuje, že mu ošetřující lékař nenařídil změnu režimu. Účastník nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřujícím
lékařem mu nebyla nařízena karanténní opatření. Účastníkovi není známo, že by v posledních čtrnácti
dnech přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí nebo mají podezření na
přenosnou nemoc či infekci. Účastník je schopen účastnit se třídenního programu. Místopřísežně
prohlašuje, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Dospělý
účastník/zákonný zástupce si je vědom právních důsledků, pokud by uvedené údaje nebyly pravdivé.
V________________dne 27. 7. 2022

_____________________________
podpis dospělého účastníka/zákonného zástupce dětského účastníka

Nástupní list bude po ukončení zážitkového programu skartován.

