Přihláška na letní tábor
Asterix a Obelix
Pořádá: Dorostová unie, Dorostová skupina 027
Klub LAVINA Horní Krupá 105
Termín: 28.6 – 6.7 2019

IČO 701 48 031

Místo konání: Zátoka krokodýlů Křenov okr.Trutnov

1. Osobní údaje dítěte
Jméno a příjmení
Ulice, číslo:
Obec, město:
Rodné číslo:
Státní příslušnost:
Zdravotní pojišťovna:

PSČ:
Telefon:
e-mail:
Třída ZŠ:
Je dítě poprvé na táboře?
Mohu pomoci s dopravou dětí autem:*

ano*
ano

ne*
ne

2. Osobní údaje zákonného zástupce
Zákonný
zástupce

Příjmení, jméno, titul:
Adresa (včetně PSČ):
Zaměstnavatel:
Poměr k dítěti:

Telefon domů:
Telefon do práce:
e-mail:

3. Posouzení zdravotního stavu dítěte
Součástí přihlášky musí být fotokopie „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a
škole v přírodě“. Toto potvrzení smí být maximálně 24.měsíců staré. Bez tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

4. Cena tábora
Cena: 2800,- Kč pro členy DÚ 2500,-Kč
Storno poplatky: do14 dnů před táborem – 200,- Kč, do 7. dnů před táborem – 500,- Kč, do 3. dnů před
táborem – 1000,- Kč Storno poplatky jsou úhrada plateb a nákupů, které jsou již provedeny.

5. Prohlášení rodičů
„Přihlašuji své dítě závazně na křesťanský tábor a souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní
potřebu Dorostové unie zejména za účelem pojištění dětí. Současně dávám svolení k použití a zveřejnění
fotografií mého syna/dcery za účelem propagace oddílu a dokumentace tábora. Organizátorům tábora dávám
svolení, v případě potřeby ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení, k obdržení informací o zdravotním stavu
dítěte. Beru na vědomí a seznámím přihlašované dítě s tím, že vedoucími připravený společný program je
povinný, stejně jako podílení se přihlašovaného dítěte na pomocných činnostech při vaření či zajištění tábora.
Nekázeň dítěte na táboře může být důvodem jeho vyloučení z tábora. “
V

dne

podpis zákonného zástupce

Poznámka: Přihlašuji závazně svého syna (dceru) na výše uvedený tábor a zavazuji se uhradit do 30. 5. 2019
(vztahují se slevy) nebo zálohu ve výši 1.500,- Kč. Zbývající částku (1300 Kč) pak nejpozději do 20.6.2019
V případě potřeby je po domluvě možno platbu rozložit na splátky, či uplatnit slevy. Platbu je možno uhradit v
hotovosti, složenkou, nebo převodem z účtu. Číslo účtu je 2100953676/2010 , variabilní symbol rodné
číslo/a.
Zde můžete dopsat své poznámky (např. pozdější příjezd na tábor).
*vybranou variantu prosím zakroužkujte

