Dětský Tábor Hryzely z.s.
Masarykovo náměstí 38, P.O.BOX 2, 289 11 Pečky
tel. 774614021, 773532696
tabor-hryzely@tabor-hryzely.cz
www.tabor-hryzely.cz

v.s.:

Přihláška dítěte k účasti na dětském táboru
Závazně přihlašuji níže uvedené dítě k účasti na dětském táboře pořádaném zapsaným spolkem Dětský Tábor Hryzely.
Údaje o dítěti:
Jméno:
Datum narození:

Příjmení:

Rodiče/zákonný zástupce
Jméno:
Ulice /č.p.
Telefon:

Příjmení:
Město:
e-mail:

Výběr turnusu: *)
Informace o dítěti:

Běh

1.
plavec

2.

Běh

3.

Běh

4.

Běh

neplavec

Záliby:
Zařazení do oddílu s:

(100% vyhovění u 1. napsaného v pořadí, v případě možností bude vyhověno i u dalších uvedených jmen)

Ubytování s:
Zdravotní pojišťovna:
Dítě není – je úrazově pojištěno u:

V případě že není, doporučujeme připojistit!

Způsob předání (převzetí) dítěte do (z) tábora:
v den nástupu v 8:00 hod. u autobusového nádraží v Pečkách (příplatek 100 Kč)
v den nástupu mezi 9 – 11:30 hod. v táboře v Hryzelích
závěrečný den mezi 10 – 10:30 hod. u autobusového nádraží v Pečkách (příplatek 100 Kč)
závěrečný den mezi 10 – 11:00 hod. v táboře v Hryzelích
Mám zájem o táborové tričko velikosti: XL
L
M

S

dětské 156

dětské 140

dětské 132

(příplatek

150Kč)
Číslo účtu Dětského Tábora Hryzely z.s. : 000000-2560237339/0800 u České spořitelny v Pečkách
Informace o dítěti **)
*) zaškrtněte odpovídající možnost
**) zde uveďte případná zdravotní omezení (např. dieta, pohybové omezení apod.)
Vyznačením způsobu předání je pro nás důležité pro zajištění autobusové dopravy. Veškeré vámi poskytnuté údaje nám slouží k zajištění
organizačních náležitostí a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými daty. Tento zcela vyplněný formulář nám vraťte do
, aby mohlo
být s pobytem dítěte počítáno a místo nebylo postoupeno dalším zájemcům.
Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil (a) s platným Táborovým řádem a Všeobecnými podmínkami, kterými se řídí pobyt dětí
v táboře a vyslovuji s nimi souhlas.
Jsem si vědom(a), že v případě porušení táborového řádu výše jmenovaným dítětem si odvezu své dítě z tábora na vlastní náklady bez
nároku na finanční vyrovnání za zbytek pobytu.
Mám zájem o potvrzení přijetí přihlášky a platby

V:

:

SMS
Tel. číslo:

email
Email:

Dne:
Podpis rodiče (zákonného zástupce)

Bankovní spojení: 000000-2560237339/0800
Dětský Tábor Hryzely z.s. zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. L 22067

