PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2018
1. termín

3. termín

2. termín

14. - 21. 7. 2018

28. 7. - 4. 8. 2018
Věk 2012 - 2006

21. - 28. 7. 2018

Věk 2009 - 14 let

Věk 2010 - 14 let

nehodící se škrtněte nebo výrazně označte termín, na který chcete jet

Pořadatel
Název Spolek DĚTI ŘEPICE
Řepice 133, Strakonice 38601
Sídlo
22765603
IČ
č. účtu 1 0 7 9 6 7 0 0 4 3 / 0 8 0 0 nebo 2700399007/2010
Údaje o přihlašovaném
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Zdravotní stav

Zdravotní pojišťovna - kód

alergie, brýle, rovnátka, užívané léky, ….

Ubytování spolu s

Velikost trička

(podsadový stan pro dvě osoby)

Poznámky
Byl/a na našem táboře

2017

2016

2015

Údaje o zákonném zástupci
1. zákonný zástupce

Telefon*
Email **
2. zákonný zástupce

Telefon
Email
Letního dětského tábora se může zúčastnit dítě v určeném věkovém rozsahu. Dítě musí být zdravotně způsobilé a samostatné. Nejsme schopni zabezpečit diety a individuální péči
každému dítěti. Děti budou rozděleny do oddílů po 10 -12, kde bude jeden vedoucí.
Pro přihlášení dítěte na tábor vyplňte přihlášku a doručte podepsanou do sídla spolku. Po obdržení emailu o přijetí dítěte na tábor uhraďte do 7 dnů táborné nebo minimálně nevratnou zálohu ve výši
500,- Kč a to osobně v sídle spolku nebo na účet č. 1079670043/0800 nebo 2700399007/2010. Do poznámky napište T1-3 dle termínu na který dítě jede a jméno. Např T2 Novák, T1a2 Novák nebo T3
Adam a Eva Novákovi. Přihlášení je platné po přijetí minimálně zálohy. O přihlášení Vašeho dítěte budete informováni do 7 dnů. Doplatek táborného uhraďte do 31. 5. 2018.

Storno poplatky jsou stanoveny takto: Záloha 500,- Kč je nevratná. Odhlášení méně než 30 dnů - 30%, odhlášení méně než 15 dnů 50% z ceny táborného. Při předčasném odjezdu z tábora
ze zdravotních důvodů vracíme 200,- Kč za každý zkrácený celý den.Záloha bude v případě nenastoupení na tábor použita jako smluvní pokuta ve prospěch pořadatele.
Podpisem přihlášky souhlasíte se zveřejňováním fotografií Vašeho dítěte na našich stránkách a s použitím osobních dat pro potřeby Spolku Děti Řepice. Souhlasíte s podmínkami tábora a
zveřejněním jména a příjmení v seznamu přihlášených na našich stránkách. Vedení tábora si vyhrazuje právo rozhodnout v jakém stanu a s kým bude dítě ubytováno. Před podpisem si
přečtěte podmínky tábora.
Členství ve spolku: Přihlášením na tábor se dítě stává „dětským členem“ spolku Děti Řepice. Z celkové částky tábora bude 1,- Kč použita na členský poplatek na rok 2018.
* Tento telefon bude používán přednostně pro informování zákonných zástupců. Musí být dostupný v průběhu tábora.
** Tento email bude používán pro předávání informací před a v průběhu tábora.
Lze se přihlásit na dva termíny táborů. Odpovědná osoba Martin Tíkal - 777/214510

Přečetl/a jsem si podmínky tábora a souhlasím s nimi.
V

Dne:
podpis zákonného zástupce

