Doubravecký klub
Zábělská 54B
312 00 Plzeň
www.dklubplzen.cz
tel.: 378 036 697
sterbovap@plzen.eu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na příměstský tábor MO Plzeň 4
Evidenční číslo přihlášky/variabilní symbol: ……………………………………………………….
Název tábora: Příměstský tábor při MO4 Plzeň
Místo konání: Doubravecký klub, Zábělská 54b, 312 00 Plzeň
Termín: 5. – 9. 8. 2019

Cena: 1.200 Kč
Podmínkou je trvalý pobyt M0 Plzeň 4

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………
Rodné číslo: …………………………………. Zdravotní pojišťovna: ………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení matky nebo otce (zákonného zástupce): ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail rodiče: …………………………………………………………………………………………………….
Mobil rodiče: …………………………………………………………………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou
pravdivé.
Se smluvními podmínkami jsem se seznámil: ANO – NE (nehodící škrtněte) a beru je na vědomí.
Rovněž beru na vědomí, že částku za příměstský tábor je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2019.
Pokud tomu tak nebude, vyhrazujeme si právo odstoupit od neuhrazené přihlášky a obsadit místo
náhradníkem.
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte pro
potřeby Doubraveckého klubu.
Souhlasím s pořízením a uveřejněním fotografií či videozáznamu mého dítěte (pro účely mediální
prezentace MOP4).
Do 5 dnů od podání přihlášky obdržíte platební podmínky spolu s dalšími informacemi e-mailem.

…………………………………………………………
Podpis rodiče (zákonného zástupce)

………………………………………………
Datum:
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Doubravecký klub
Zábělská 54B
312 00 Plzeň
www.dklubplzen.cz
tel.: 378 036 697
sterbovap@plzen.eu

SMLUVNÍ PODMÍNKY
na příměstský tábor MO Plzeň 4

1. Cena tábora
Cena je sestavena z následujících položek:
 náklady na stravu (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
 náklady na dopravu na plánované výlety, vstupné
 náklady na materiál
 náklady na odměny a ceny do soutěží
 základní úrazové pojištění dítěte
 odměny pracovníků

2. Platba za tábor
Částku za příměstský tábor je nutné uhradit do 15 dnů od podání přihlášky na účet
vedený u Komerční banky, a.s. č.: 19-2721311/0100

3. Storno podmínky
 objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou! (e-mail)
 při zrušení přihlášky do 28.7.2019 - je stanoven storno poplatek ve výši 50 %
z celkové ceny, tj. 600 Kč (z důvodu nemoci, atd.)
 při zrušení přihlášky od 29.7.2019 - je stanoven storno poplatek ve výši 100 %
 vyhoštění z tábora za nekázeň 100% z ceny (kouření, krádeže, hrubá nekázeň)

4. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektronika apod.) si děti
zodpovídají samy. Personál za tyto věci nenese zodpovědnost.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce
dítěte podepíše na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.
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