SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU
OSOBY
Z LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA
Datum konání: 31. července 2022 – 13. srpna 2022
Tábor Javorníček
Vacov 384 73
Pořadatel: LT CAMP, z.s.
IČ: 14258013
se sídlem: K. H. Máchy 655, Nýřany 330 23

Zákonný zástupce (příp. osoba jíž je dítě svěřeno do péče nebo ústav v němž je dítě
umístěno do ústavní výchovy) – dále jen „zástupce účastníka“:
Jméno a příjmení:
Bytem:
Účastník letního tábora:
Jméno a příjmení účastníka:
Datum narození:
Bytem:
Já, výše uvedený zástupce účastníka, souhlasím s tím, aby LT CAMP, Z.S., IČO: 14258013,
se sídlem K. H. Máchy 655, Nýřany 330 23 (dále jen „pořizovatel“) pořídil fotografie, příp.
videozáznam, účastníka v rámci konání letního dětského tábora „LT CAMP“, který se koná v
termínu od 31. července 2022 – 13. srpna 2022 ve Vacově a jehož se mé dítě účastní.
Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií v digitalizované (nehmotné) podobě za
účelem propagace letního tábora. Fotografie a případné videozáznamy budou zveřejňovány v
uzavřené skupině „LT CAMP“ na sociální síti „Facebook“, kam je umožněn přístup pouze
účastníkům tábora, bývalým účastníkům tábora a rodičům. Fotografie a videozáznamy v rámci
této skupiny jsou zveřejňovány převážně v průběhu konání letního tábora za účelem
informování rodičů o průběhu výše uvedené akce. Pouze fotografie jsou taktéž zveřejňovány

na oficiálních stránkách letního tábora „LT CAMP“ na sociální síti „Facebook“, avšak zde v
omezené míře nezbytně nutné za účelem propagace. Většina fotografií je zveřejňována v online
fotogalerii „Zonerama“, kde jsou tyto fotografie volně přístupné veřejnosti a kdy tato galerie
slouží k hlavní propagaci tábora.
Tímto jsem rovněž srozuměn/a s tím, že výše uvedené poskytnutí souhlasu mohu kdykoli
odvolat. O odvolání souhlasu jsem povinen/povinna vyrozumět pořadatele na e-mailové
adrese: mbit@ltcamp.cz či na korespondenční adrese pořadatele uvedené výše.
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem
dobrovolně.
V…………………… dne ……………………

…………………………….…
Podpis zákonného
zástupce

