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Závazná přihláška na Know How 2020 
Pořadatel YMCA DAP – důvěra, alternativa, prostor 

Datum a místo konání 17. – 19. 4. 2020 

Místo konání Černilov 215, 503 43 Černilov 

Údaje o účastníkovi 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Adresa trvalého bydliště  

Mobilní telefon - číslo  

E-mail   

Údaje o zákonných zástupcích (alespoň jedna osoba) 

Jméno a příjmení   

Adresa trvalého bydliště  

Mobilní telefon - číslo  

E-mail   

Další potřebné údaje 

Strava      bez masa     /     s masem 

Potravinová omezení  

Zdravotní omezení / léky:  

Alergie:         

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 
Know How 2020 a k interním potřebám organizace. Souhlasím také s tím, že během Know How 2020 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). 

 

Prohlášení účastníka Know How 2020 

Beru na vědomí, že během Know How 2020 platí tensingová pravidla, především no sex, no drugs, no alcohol a zákaz kouření. Každý účastník, 
který tato pravidla poruší, bude poslán domů bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Respektuji, že Know How 2020 je akce vedená v 
křesťanském duchu dobrovolníky a pracovníky YMCA, kteří předem připravují program. Účastním se Know How 2020 dobrovolně. Beru na 
vědomí, že za případné ztracení nebo poškození osobních cenností organizátoři Know How 2020 nezodpovídají.  

 
 

Podpis zákonného zástupce: ___________________________                       Podpis účastníka: _____________________________ 
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Pokyny k platbě a k zaslání přihlášky 

 

CENA:  

              350,- (nečlenové YMCA DAP) 

              250,- (členové YMCA DAP) 
 

Uzávěrka přihlášek a plateb je 5. 4. 2020 

Vyplněnou přihlášku posílejte na knowhow@tensing.cz a následně podepsanou přihlášku posílejte na naši 
korespondenční adresu: 

YMCA DAP, Na Poříčí 12, 110 00 Praha  

Obálku označte „Know How 2020“ 
 

Peníze posílejte na účet YMCA DAP u FIO banky - 2601053879 / 2010  

Variabilní symbol: 6001  

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka 

 

PODPIS RODIČE (zákonného zástupce) / účastníka staršího 18 let: 

 
 
 
 
V _______________________________    dne ________________                         Podpis: __________________________________ 

 

mailto:knowhow@tensing.cz

