Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
České Budějovice
Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

Kurz „Hlavní vedoucí tábora“ akreditovaný MŠMT
SaSM-DDM ČB pořádá akreditovaný kurz k přípravě hlavních vedoucích dětských táborů. Kurz
proběhne během jednoho víkendu v SaSM-DDM ČB (Komunitní centrum, A. Barcala 1791/40, České
Budějovice).
Termín: 11. - 13. 6. 2021
•
•
•
•
•

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností.
Kurz vedou zkušení lektoři, kteří sami pořádají letní tábory.
Nabízíme příjemnou rodinnou atmosféru a možnost přespání na vlastní karimatce a ve
vlastním spacáku zdarma
Cena: 1490 Kč (včetně 2 obědů a drobného občerstvení během kurzu)
Více informací získáte na emailu hana.laschova@sasmcb.cz nebo na mobilu 731 625 955

Přihláška na kurz „Hlavní vedoucí tábora“
Jméno a příjmení:
Datum narození:
___________________________________________________________________________
Bydliště:
Telefon:

Mail:

Přihlašuji se na kurz „Hlavní vedoucí tábora“ v termínu: 11. - 13. 6. 2020
pořádaný SaSM-DDM ČB.
Mám zájem o oběd:

v sobotu

v neděli

(obědy jsou v ceně kurzu)

Mám zájem přespat ze soboty na neděli (nocleh zdarma na vlastní karimatce):

ano

ne

Ve smyslu čl.6 odst. 1 písm a, b) a čl. 7 Nařízení EP a Rady ( EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR) a v souladu dle Zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů bude docházet ke zpracování Vašich osobních
údajů.
Přihlášku pošlete nejpozději do 28. 5. 2021 na adresu: Salesiánské středisko mládeže, E.
Destinové 1, České Budějovice, 37005. Přihlášku je možné naskenovat a poslat na
hana.laschova@sasmcb.cz. Originál přihlášky pak podepíšete přímo na kurzu. V případě
dotazů můžete také volat 731 625 955.
Do tohoto data zaplaťte také částku 1490 Kč na účet 108 200 2660/5500. Jako variabilní
symbol uveďte vaše datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Doklad o zaplacení vám
vystavíme na kurzu.
___________________________
podpis účastníka

Telefon:+420 385 341 877
e-mail: sasmcb@sasmcb.cz

____________________________
podpis rodičů
(u účastníků do 18 let)
Bankovní spojení: 108 200 2660/5500
www.sasmcb.cz

IČ: 62537601
DIČ: CZ62537601

