
č. p.  ............  

(vyplní pořadatel) 

PŘIHLÁŠKA 
k účasti na Letním studentském soustředění TCN 2016 

Přihlašuji se k účasti na Letním studentském soustředění TCN 2016, kterou pořádá Studentská unie při Fakultě jaderné 

a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, z.s. ve spolupráci s FJFI ČVUT v Praze. 

Termín: 30. července až 13. srpna 2016 

Místo konání: Rekreační středisko Krakonoš, Bílý Potok 

Zavazuji se, že se po dobu trvání konference budu řídit Pravidly pobytu na Letním studentském soustředění TCN 

2016a že uhradím účastnický poplatek 3500,- Kč (viz Podrobnosti o pobytu na Letním studentském soustředění 

TCN 2016). 

Účastník: 

Příjmení  ................................................................................  Jméno  ..............................................................................  

Ulice  .........................................................................  Č.p.  .................................  PSČ  ..................................................  

Město  ........................................................................................................ Rodné číslo  ..................................................  

E-mail  .................................................................................  Telefon  ..............................................................................  

Škola, ročník (1.-4.)  .........................................................................................................................................................  

Projekt □ Ne □ Ano, název*:  ........................................................................................................  

Velikost trička □ S □ M □ L □ XL □ jiné  ...................................  Řešitel SVAT □ Ne □ Ano 

Datum  ................................................  Podpis  .......................................................................  

Prohlášení rodičů: (nutno vyplnit v případě, že student je mladší 18 let) 

Prohlašujeme, že jsme seznámeni s programem a svěřujeme svého syna/dceru po dobu trvání tábora do péče organizátorů. 

Současně jsme seznámeni s podmínkami účasti dítěte na táboře a v případě vyloučení dítěte a oznámení této skutečnosti 

rodičům za něj přebíráme plnou odpovědnost. Připojujeme také telefonní číslo, na kterém budeme po celou dobu konání 

soustředění k zastižení pro případ, že by nás organizátoři potřebovali kontaktovat. 

Telefon  ..............................................  

Datum  ................................................  Podpis rodičů  ............................................................  

Zdravotní údaje: prosíme o vyplnění v případě alergií nebo jiných vážných onemocnění 

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

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

Potvrzenou přihlášku odešlete nejpozději do 25. 6. 2016 na adresu: SU FJFI - TCN, Břehová 7, 115 19 Praha 1, 

nebo naskenovanou na e-mail berespav@fjfi.cvut.cz. 

Obratem obdržíte další informace. Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pořadateli akce 

podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných informací může být účastník z tábora vyloučen bez nároku na vrácení 

poplatku. 

* Název projektu může být připojen později. 


