Registrace na Český tensingový festival 2018
Pořadatel

YMCA DAP - důvěra, alternativa, prostor

Datum konání

27. - 30. října 2018

Místo konání

Biskupské gymnázium, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 500 03
850,- Kč (nečlenové YMCA)
750,- Kč (členové YMCA / dobrovolníci nečlenové YMCA)
650,- Kč (dobrovolníci - členové YMCA)
Registrace je platná až po zaplacení účastnického poplatku!

Cena

Údaje o účastníkovi
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Telefon
E-mail

Další potřebné údaje
s masem

Strava

bez masa

Potravinové alergie
Léky / zdravotní omezení
Chceš být dobrovolník?

Ano

Ne

Údaje o rodičích / zákonných zástupcích (vyplní i plnoletí)
Jméno a příjmení
Telefon
E-mail

Prohlášení rodičů / plnoletých účastníků
ČESKÝ TENSINGOVÝ FESTIVAL (ČTSF) JE URČEN VŠEM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ
PODÍLET NA SPOLEČNÉ PRÁCI A AKTIVITÁCH, SDÍLET SE A TAKÉ PODPOŘIT JEDNU Z YMCA
AKTIVIT, KTEROU JE TEN SING.
Po celou dobu festivalu bude kladen důraz na učení se vzájemné pomoci, sebereflexi, spolupráci,
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kamarádství, za souběžného rozvoje tří složek lidské osobnosti – duše, ducha a těla. ČTSF je veden
v křesťanském duchu dobrovolníky YMCA, kteří předem připravují festivalový program. ČTSF
předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků.
Svým podpisem dále stvrzuji, že beru na vědomí pravidla, kterými se účastníci musí řídit:
1. Ne sex, ne drogy (kouření je také považováno za drogu), ne alkohol;
2. Neopouštět areál festivalu bez vědomí vedoucího a bez doprovodu dospělé osoby;
3. Chodit včas na program;
4. Nepoužívat mobil na programu;
5. Šířit dobrou náladu :)
Jsem si vědom/a, že po porušení pravidel (především prvního) může být účastník poslán domů bez
nároku na vrácení peněz.

Pokyny k platbě a k zaslání registrace
Uzávěrka registrace je 6. 10. 2018.
Do 6. 10. 2018 musí být zaplacen účastnický poplatek festivalu.
Odhlásit se lze pouze do data uzávěrky registrace. Po tomto datu nevzniká nárok na vrácení
účastnického poplatku.
Přihlášku vyplňte a nahrajte na web festival.tensing.cz/Registrace. Originál podepsaný zákonným
zástupcem je třeba odevzdat vašemu tensingovému vedoucímu, nebo dovézt na samotný festival.
Peníze posílejte na účet YMCA DAP u Fio banky - 2601053879 / 2010
Variabilní symbol: 8001
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka
V _________________________________

dne ___________________

podpis zákonného zástupce / plnoletého účastníka: ___________________________________

Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů, fotografií
a videí
Dávám tímto souhlas se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů organizací
YMCA DAP o. s., a to po dobu nutnou k realizaci festivalu a k interním potřebám organizace.
Souhlasím také s tím, že během festivalu mohu být focen/a či natáčen/a a pořízené fotografie či videa
mohou být použity k propagaci aktivit organizace YMCA DAP o. s.
V _________________________________

dne ___________________

podpis zákonného zástupce / plnoletého účastníka: ___________________________________
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