Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o. U Školky 1409, 686 03 Staré Město
tel. 572 541 103, 725 502 297
e-mail: estetika@klubkosm.cz
http//: www.klubkosm.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Tábor ........................ ..................................................…….. Termín ...............................…………….

Jméno a příjmení .......................................................……….. Datum narození ..............................................
Bydliště ( přesná kontaktní adresa ) ............................................................................. PSČ..........................
Telefon ……….......................................…………… e-mail …………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna (která)..............................................................................................................................
Po prázdninách bude žákem / žákyní třídy: ……………………
Telefonní číslo, na které je možno volat v nutném případě (onemocnění dítěte) …………………………….
Otec
Matka

- jméno .................................................................................
- zaměstnavatel .............................................................…. tel. ..........................................……
- jméno ..............................................................................
- zaměstnavatel .................................................................. tel. ...........................................…..

Pokud bude Vašemu dítěti na tábor přispívat odborová organizace, napište, prosím, její :
přesný název ………………………………………………………………………… IČO …………………………….
adresu...................................................................................................................................................................

Přečtěte si pozorně a vyplňte, prosím, i další část přihlášky!

U SVÉHO DÍTĚTE UPOZORŇUJI NA (ALERGII, CHOVÁNÍ...) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podmínky pro zrušení přihlášky - STORNO PODMÍNKY :
Dítě je přihlášeno na tábor po převzetí řádně vyplněné přihlášky pracovníky SVČ Klubko Staré Město. Přihlášku možno předat
osobně nebo poslat poštou. Rezervovat místo lze i telefonicky, do převzetí přihlášky však není pro SVČ závazná.
STORNO POPLATKY:
a) Při řádném odhlášení dítěte před zahájením tábora:
14 dní 30% ceny tábora
1 měsíc
5% ceny tábora
7 dní
50% ceny tábora
b) Při nenastoupení dítěte na tábor bez náhradníka nebo bez omluvy:
100% ceny tábora
c) Pokud dítě na tábor nenastoupí pro nemoc či úraz a rodiče předloží lékařské potvrzení, bude stržena částka pouze
5 % ceny tábora (úhrada již vynaložených nákladů).
Abychom mohli včas zajistit provoz tábora je třeba pobyt Vašeho dítěte zaplatit vždy nejpozději do 20. června.
Pokud platba nebude do tohoto termínu uhrazena, bude závazná přihláška Vašeho dítěte zrušena.
 Svým podpisem potvrzuji, že dítě v mé péči je – není * plavec. Bezpečně uplave asi …………………….. metrů.
 Souhlasím – nesouhlasím * s použitím fotografií dítěte z tábora pro propagační a prezentační účely SVČ.

*

nehodící se škrtněte

Údaje na přihlášce podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity SVČ Klubko Staré
Město za účelem vedení evidence nutné pro chod tábora. Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu SVČ
a pojištění. Budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou.
 Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že souhlasím se storno podmínkami.
…………………………………..
podpis otce

………………………………….
podpis matky

