Přihláška na letní tábor

Provozovatel tábora:

Česká tábornická unie - T.K. STARÝ PUŠKY Heřmanův Městec, p.s.
Průhon 1030, 538 03 Heřmanův Městec, IČO – 016 18 296

Termín tábora: 2. 8. - 9. 8. 2020

účastnický poplatek:

3.100,- Kč za jednu osobu

Přihlašuji závazně svého syna-dceru na výše označený tábor nedaleko Kostelce u Heřmanova Městce.
O svém dítěti uvádím tyto údaje: (v případě sourozenců vepište obě jména a rodné číslo na jednu přihlášku nad sebe)
Jméno dítěte: .......................................................................................................Rodné číslo dítěte: ................................/....................
Tel. kontakt na rodiče: ...................................................................... E-mail: (používáte-li )...................................@.........................
Bydliště: .............................................................................................................................................................. PSČ: ...........................
Žádám o přihlédnutí k těmto zvláštnostem dítěte: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ..............................
(nezapomeňte uvést např. alergie, údaje o užívaných lécích, zdravotní omezení, ... atp. – případně pokračujte na jiném volném místě, případně přiložte další list jako přílohu)

Plavecká zdatnost: ............................................................................................................................. .....................................................
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s níže uvedeným poučením a s podmínkami uvedenými v tomto poučení souhlasím.

dne: ..........................................

POZOR !!!

1.

2.
3.

podpis rodičů: .....................................................................

Přihlášku nám nelze zasílat mailem, je nutný na ní Váš originální podpis. Proto ji prosím doručte buď
osobně nebo zašlete poštou na adresu: T.K. STARÝ PUŠKY, Průhon 1030, 538 03 Heřmanův Městec.
Je možné si odevzdání přihlášky domluvit osobně s vedoucím tábora na tel. č. 736 638 456
Stahujete-li si přihlášku z www.tkstarypusky.cz přesvědčte se, že tábor již není obsazen. To platí, pokud
jste si přihlášku stáhli a ihned neodeslali.
Podmínkou zaevidování přihlášky je zaplacení zálohy 1.000,- Kč. Zálohu uhraďte prosím nejpozději
do 20. 3. 2020.

Poučení pro rodiče (zákonné zástupce):
1. Účastník tábora je povinen se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení této podmínky může být důvodem vyloučení z účasti
na táboře.
2. V případě nepřítomnosti na táboře ze zdravotních důvodů, bude vrácena plátci po vyúčtování tábora příslušná část za neodebranou stravu ve výši
stanoveného denního limitu. Nutno doložit potvrzením od lékaře.
Storno poplatky v případě zrušení pobytu:
zrušení pobytu do
24. dubna 2020
zrušení pobytu do
1. června 2020
zrušení pobytu od
2. června 2020 do nástupu tábora
zrušení pobytu v době pobytu

- bez stornovacího poplatku
- storno 1.000,- Kč
- storno poplatek 75 % z účastnického poplatku
- vracíme 100,- Kč za každý den neodebrané stravy

Byl/a jsem seznámen/a s podmínkami v případě stornování pobytu a souhlasím s nimi.
3. Při odjezdu na tábor předá účastník tábora provozovateli: písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, průkazku pojištěnce – kopii, potvrzení
lékaře o způsobilosti dítěte absolvovat tábor, příp. individuální léky účastníka. Beru na vědomí, že bez těchto dokladů nemůže být účastník
do tábora přijat. Za zrušený pobyt z důvodu nedodané dokumentace dítěte vracíme účastnický poplatek krácený o storno 80 % z ceny
účastnického poplatku.
4. Upozorňujeme rodiče na povinnost sdělit vedení tábora při odjezdu, mělo-li dítě před odjezdem na akci vši, hnidy, nebo jsou-li si rodiče vědomi
skutečnosti, že se dítě pohybovalo v ohnisku jejich výskytu. Zdravotník tábora v první den vždy provádí tzv. zdravotní filtr, kdy na tuto
skutečnost tak jako tak přijde. Případné náklady spojené s likvidací rozšířené epidemie budeme právně vymáhat po zákonných zástupcích
původce.
5. Svým podpisem na přihlášce potvrzuji souhlas s tím, aby ČTU zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
výše uvedené osobní údaje mého dítěte. Souhlasím s tím, že ČTU bude pořizovat v průběhu akce fotografie a obrazové záznamy dokumentující
činnost a pořízené snímky zveřejňovat ke své propagaci.
6. Přihláška je platná a bude zařazena pouze v případě uhrazení zálohy 1.000,- Kč.
7. Nebude-li ve stanoveném termínu do 1. června 2020 uhrazen doplatek účastnického poplatku, vyhrazuje si pořadatel akce možnost
účastníka vyškrtnout a místo postoupit dalšímu zájemci. V tomto případě zálohu nevracíme.
8. O zaregistrování Vaší přihlášky a přijetí platby se můžete kdykoliv přesvědčit na www.tkstarypusky.cz údaje o přihláškách a platbách denně
aktualizujeme (resp. při každé změně).

