Přihláška na letní tábor 2022 - nocovací
Údaje o táboru

Pořadatel

místo konání:

Zdena Kiliánová

Zámek Horní Libchava

cena tábora:
=3700,- Kč (Při platbě zálohy
do 15.5.2022 je cena =3500,- Kč)

sídlo: Horní Libchava 1, Horní Libchava 47111
IČ: 04086848

Další údaje o táboru a kontakty na vedoucího
budou zaslány emailem po přihlášení nebo jsou
uvedeny na webu www.pohadkovy-zamek.cz.

Termín tábora (Vyberte)
☐24.7. – 29.7. 2022

☐31.7. – 5.8. 2022

☐14.8. – 19.8. 2022

☐21.8. – 26.8. 2022

Účastník tábora
jméno a příjmení:
datum narození:

RČ:

bydliště:
Alergie a další důležité informace: (Napište nám, pokud má dítě jakékoliv alergie – potravinové i jiné, speciální
požadavky na stravu nebo nějaké onemocnění ovlivňující pobyt.)

Rodiče (zákonní zástupci)
jméno matky (zákonného zástupce):
jméno otce (zákonného zástupce):

, tel.:
, tel.:

Vyzvedávat dítě bude:
email:

(Na uvedený email Vás budeme kontaktovat.)
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Informace k ceně a platbě tábora
•
•

•

(co je zahrnuto v ceně tábora) V ceně je zahrnuta strava 5x denně, pořízení materiálu i
náklady související se zajištěním programu.
(informace k provedení platby) Záloha ve výši 1000 Kč na táborový poplatek se hradí na
bankovní účet: 2800798734/2010 (Fio banka). Doplatek ve výši 2500 Kč poté na výše
zmíněný bankovní účet nejpozději 7 dní před začátkem tábora. Do poznámky pro příjemce
uveďte jméno a příjmení dítěte. Pokud bude platba provedena v hotovosti při příjezdu na
tábor, bude účtován poplatek 300 Kč/dítě.
Přihláška se stává závaznou ze strany provozovatele po připsání zálohy na účet.

Zákonný zástupce se zavazuje:
•
•
•

že při příjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti.
(odvoz dítěte) že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady.
že se seznámil s podmínkami účasti na táboře (https://pohadkovy-zamek.cz/podminky-ucasti/)

Zákonný zástupce souhlasí:
•
•
•

že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
že provozovatel tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní telefony,
osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že se během programu držení cenností nedoporučuje.

Zákonný zástupce bere na vědomí:
•
•
•

•

že jiné osobě než uvedené v této přihlášce, bude dítě vydáno pouze na základě písemné plné
moci.
že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez
nároku vrácení táborového poplatku
(storno podmínky) že nevzniká nárok na vrácení platby, pokud byl pobyt ukončen na požadavek
rodiče či dítěte, nebo pokud byla účast zrušena později než 7 dní před začátkem tábora. Pokud
je účast na táboře zrušena později než 1.6.2022 a dříve než 7 dní před začátkem tábora vzniká
nárok na vrácení zaplacené částky nad výši zálohy 1000 Kč. Pokud dojde ke zrušení z důvodu
nemoci doložené lékařem, řeší se případy individuálně.
(podmínky vyloučení dítěte z tábora) že dítě je povinno se řídit provozním řádem a pokyny
vedoucích, a že porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez
nároku na vrácení táborového poplatku.

Souhlas s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora: ☐ANO ☐NE

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor.
V ………………………
dne ……………………
podpis zákonného zástupce
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