ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
Přihlašuji své dítě na Letní příměstský tábor s angličtinou. Jsem seznámen/a se smluvními
podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000
SB..§5, odst. 2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro
vnitřní potřebu zejména k evidenčním, statistickým účelům, a také se zvěřejněním fotografií mého
dítěte. Beru na vědomí, že organizátor nesjednává dítěti pojištění.
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………………….
Rodné číslo: ………………………………………………………………………………..…………….
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení otce nebo matky: …………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………….………….
Mobil: ………………………………………………………………………………………………..….

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Cena zahrnuje :
-

Celodenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim
Výlety (kromě pátečního dobrovolného programu), vstupné
Veškerý táborový program
Zázemí po dobu konání táborového programu
Pomůcky potřebné k soutěžím, hrám a dalšímu programu
Odměny a ceny do soutěží a her

Storno podmínky :

-

Při odhlášení dítěte do 20.6. storno 20% z celkové ceny tábora
Při odhlášení dítěte od 21.6. do 1.7. storno 30% z celkové ceny tábora
Při odhlášení dítěte od 2.7. do 10.7. storno 60% z celkové ceny tábora
Při odhlášení dítěte od 11.7. do 17.7. storno 80% z celkové ceny tábora
Při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného ukončení pobytu, apod. se platba ani
poměrná část nevrací, je ovšem možné nahlásit náhradníka v požadované věkové kategorii
V případě zrušení pobytu z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací celá částka

-

Celková cena tábora je 3500,- (+ 800,- dobrovolný páteční program)

-

V……………………………………..

Podpis rodičů…………………………………..

PRAKTICKÉ INFORMACE
Tábor začíná každý den v 9.00 a končí v 16:30. Dopravu na místo srazu zařizují rodiče individuálně v
době 8:30-9:00 ráno a v době 16:30-17:00 odpoledne, pokud se výslovně nedomluví jinak. Místo srazu
je v obou případech před budovou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Co s sebou:
Vhodné oblečení i obuv dle počasí, součástí programu jsou i sportovní aktivity. V případě
nepříznivého počasí máme naplánovaný náhradní program uvnitř.
Za případné poškození, ztrátu, či odcizení věcí organizátor nenese odpovědnost.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1)
2)
3)
4)
5)

Dítě je :
plavec
špatný plavec
neplavec
Alergie :
Ano - Ne
Jaké : .........................................................................................
Užívá léky :
Ano - Ne
Jaké : .........................................................................................
Zdravotní omezení : Ano - Ne Jaké : .........................................................................................
Jiná sdělení : .................................................................................................................................

Prohlašuji, že účastník tábora neprodělal v posledních 6ti měsících infekční onemocnění, nemá
nařízenou karanténu, ani nepřišel v době 4 týdnů před začátkem příměstského tábora do styku s
osobou trpící jakoukoliv infekční chorobou. Jsem si vědom/a právních následků, které by mi vlivem
nepravdivého nebo nepřesného prohlášení o zdravotním stavu dítěte mohly vzniknout.

ODCHODY A PŘÍCHODY DĚTÍ
Dítě bude docházet na místo srazu samo : ANO – NE
Dítě bude po skončení programu odcházet samo : ANO – NE

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná
neukázněnost dítěte, konzumace návykových látek v době konání tábora, nebo podezření, že by dítě
mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z
účasti na táboře bez nároku na vrácení platby.

V……………………………………..

Podpis rodičů…………………………………..

