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Tábor je určen pro děti, které baví tvořivá činnost a chtějí si vyzkoušet
netradiční tvoření s tradičními i netradičními materiály.
Všechny výrobky si děti odnesou domů.
Účastníci tábora se budou scházet v čase od 8.30 – 15:00 hodin v bývalém
domě služeb. V případě hezkého počasí budeme navštěvovat koupaliště.
Cena: 1 100,- Kč
(zahrnuje: pojištění, pitný režim, materiál, výlet, pedagogický dozor)
Přihlášky jsou dostupné na www.shsberit.cz
Vyplněné přihlášky naskenujte nebo čitelně vyfotografujte a zašlete na
kasparovaklarus@gmail.com

Kapacita tábora je omezena a je vhodný pro děti od 7 let.

Kontakt:
Klára Kašparová mob: 724 392 306 email: kasparovaklarus@gmail.com

Závazná přihláška na příměstský tábor

„Kreativní příměstský tábor“ 23. – 27. 7. 2018
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození:…………………………………………………….. Rodné číslo:……….……………………………………………
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Zdravotní pojišťovna:……………………........................... E-mail:……………………………………….......………………………..
Matka (celé jméno, telefon): ………………………………………………………………………………………………………..
Otec (celé jméno, telefon):…………………………………………………………………………………………..........…………………
Výjimečnosti Vašeho dítěte; zdravotní upozornění, návyky, alergie, atd: ………………………….......……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chci vystavit fakturu pro zaměstnavatele: ANO
Plavec: ANO
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Cena: 1100,- Kč
Číslo účtu: 107-7216130287/0100 (KB Vimperk)
Variabilní symbol: rodné číslo přihlašovaného dítěte
Zpráva pro příjemce: Kreativní příměstský tábor
!!Platbu za tábor zasílejte až po potvrzení přijetí přihlášky vedoucím tábora!!
Bez uhrazení platby nevzniká nárok na rezervaci místa po datu 30. 6. 2018!
V případě zrušení účasti v době kratší než 7 dnů před táborem činí storno poplatek 500,- Kč ze
zaplacené částky. Veškeré doplňující informace k táboru budou odeslány elektronicky na email uvedený v přihlášce nejpozději 14 dnů před táborem. V případě jakýchkoli dotazů nás
prosím kontaktujte.
Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s
následujícími podmínkami.
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami platby a výší storno poplatku. Jsem seznámen (a), že dítěti
nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon, vyšší finanční částky,
apod.) a dohled nenese žádnou odpovědnost za případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky
souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Souhlasím s využitím
veškerých fotografií a videonahrávek, které budou na táboře pořízeny, pro účely propagace dění
na příměstském táboře.
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že provozovatel příměstského tábora odpovídá za mé dítě pouze
po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce.
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jméno a podpis zákonného zástupce

