PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ
na KV + SV Mitrov pátek 7.9. – neděle 9.9.2018
Uzávěrka přihlášek do 20. 8. 2018 – platby v 100% celé ceny
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:

E-mail:

Pobyt – počet lidí /dětí

OD PÁTKU DO NEDĚLE
OD PÁTKU DO SOBOTY
OD SOBOTY DO NEDĚLE
Cena v Kč =

počet lidí /dětí
počet lidí /dětí
Celkem ubytování
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
Celkem psů:

Cena v Kč =

Záloha ve výši 100% zaplacena dne……………………………….. bankovním převodem…………..složenkou…………………..
U jiných plemen než RČT i PLEMENO
CENY CHATEK (4 lůžka) vč. plné penze

na osobu a den - 350 (dospělý), 300 (dítě 6-12), 260 (dítě 3-6)

Cena za pobyt v termínu 7.–9. 9. 2018
tj. 2 pobytové dny vč. plné penze

Dospělí
700 Kč
Děti 6 - 12 let
600 Kč
Děti 3 - 6 let
520 Kč
Nástup v pátek odpoledne – večer, zahájení pobytu večeří a odjezd v neděli po obědě.
Cena za pobyt v termínu 8.–9. 9. 2018
tj. 1 pobytový den vč. plné penze + oběd neděle

Dospělí
Děti 6-12 let
Děti 3 - 6 let
Nástup v sobotu před obědem a odjezd v neděli po obědě.
POPLATEK ZA PSA:

350 Kč + 95 (sobotní oběd) =
300 Kč + 60 (sobotní oběd) =
260 Kč + 40 (sobotní oběd) =

445 Kč
360 Kč
300 Kč
50 Kč/pes/den

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů:
1. Uděluji tímto souhlas spolku „Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR, z.s.“, IČ: 02424975, se sídlem
Havlíčkova 506/39, 664 34 Kuřim, zapsaném Krajským soudem v v Brně, oddíl L, č. 354 (dále jen „KCHPRČT“), aby
ve smyslu nařízení EP a Rady č. 2016/679 a příslušných právních předpisů zpracovával tyto osobní údaje: - jméno,
příjmení, adresu, telefon, e-mail majitele. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem
evidence soutěžících a ubytovaných na Klubové a speciální výstavě RČT 2018 pořádané ve dnech od 7.9. do
9.9.2018 na Mitrově, Penzion Podmitrov podle výstavního řádu ČMKU.
2. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze
KCHPRČT.
3. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po KCHPRČT informaci, jaké mé osobní
údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon a
nadřízené předpisy umožňují. Vyžádat si u KCHPRČT přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
na KCHPRČT nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud souhlas se zpracováním vašich potřebných údajů
nebude udělen, není KCHPRČT schopen vám zajistit ubytování na naší akci.

Datum: ………………………………………………
Všem přihlášeným bude včas zaslán program víkendového setkání.

……………………………………………………………
podpis

