Pokyny pro soustředění – Lipnice 2018
Termín: 28. 4. – 1. 5. 2018
Místo: Tábornická základna ČTU Lipnice nad Sázavou
GPS 49.6179628N, 15.3927236E
Doprava:
Individuální v rámci oddílu.
Ubytování:
Ve dvaceti dvoulůžkových chatkách a v budově, na lůžku s povlečením. Spacák
není třeba. WC+sprcha společné.
Stravování:
Strava 3x denně, začíná se v sobotu večeří, končí v úterý obědem, svačinky
a pitný režim zajištěn. V neděli večer navíc buřtík k ohni.
Cena:
1.500 Kč, platí se plná cena, příspěvek KCTM bude vyplácen zpětně podle
zařazení do skupiny KCTM a podle výsledků soustředění (obdobně jako vloni).
Platba:
Příslušné částky zasílejte do 21. 4. 2018 na účet 219819221/0300. Do poznámky
příkazu uveďte, prosím, za koho platíte.
Program:
Mapová, běžecká a teoretická příprava. Večer rozbory, hry a soutěže.
A v pondělí také něco pro pyromany… ;-)
Vybavení:
Věci na běhání (vezměte si dost věcí na převlečení a na přezutí; vybavte se dle
aktuální předpovědi počasí), přezůvky, hrníček nebo lahev na čaj, věci běžné
potřeby, SI čip, buzola, průkaz zdravotní pojišťovny, psací potřeby, izolepa,
hodinky, baterka – ideálně čelovka, malý batůžek, drobné pro případné doplnění
kalorií v bufetu. Potřebujete-li vlastní léky (alergie apod.), pak si je
nezapomeňte a při příjezdu nahlaste trenérům.
Začátek soustředění:
Sraz v sobotu po skončení oblastního závodu do 16:00 v táboře. Ubytování,
večeře a první trénink (čas bude upřesněn).

Ukončení soustředění:
V úterý mezi 13:30 – 14:30.
Na začátku soustředění účastníci odevzdají vyplněné prohlášení rodičů
o zdravotním stavu a souhlas se zveřejněním fotografií svých dětí. (viz níže)

Za pořadatele Aleš Petráček a Petr Kaňák

Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte:

Prohlašuji, že můj syn – dcera…………………………………………………..
narozen(a)…………………………………………………………………………
je zcela zdráv(a) a může se bez omezení zúčastnit soustředění KCTM
v orientačním běhu v Lipnici od 28. 4. do 1. 5. 2018.

Datum:………………………

Podpis rodičů:…………………………………………………….

Souhlas se zveřejňováním fotografií z akcí KCTM:
Uděluji souhlas se zveřejňováním fotografií mé dcery/mého syna:

........................................................................

Jméno zákonného zástupce dítěte: …………..……………..

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

Datum:……………………………….

Vážení rodiče, fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním
údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4 písm. b) tohoto zákona),
tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským zákoníkem v § 11 a následujících.
Od 25. 5. 2018 navíc podléhá zveřejňování uvedených fotografií také nařízení Evropského
parlamentu a rady EU 2016/679. Ze všech těchto předpisů vyplývá, že pořízení a použití
(resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie podléhá souhlasu
fyzické osoby, resp. v případě nezletilých dětí souhlasu jejich zákonných zástupců. Souhlas
nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí vyjádření zákonného zástupce dítěte
k informaci o pořizování fotografií a o tom, jakým způsobem bude s fotografiemi nakládáno.
KCTM pořizuje fotografie (příp. videozáznamy) z většiny pořádaných akcí. Fotografie,
kterými KCTM prezentuje svou činnost, zveřejňuje nejčastěji na webových stránkách KCTM,
v prezentačních materiálech, bilančních zprávách apod. Na těchto obrazových záznamech
jsou zachyceny děti při závodních, tréninkových i odpočinkových aktivitách. Tento souhlas
lze kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.

