
Závazná přihláška na zážitkový příměstský tabor  
KLUB KAŠTÁNEK Tel: 722 728 281, e-mail: klubkastanek@seznam.cz 

Info: www.skaritma.cz /Aktuality 
 

1. turnus  11. - 15. 7. 2016        
2. turnus  18. - 22. 7. 2016 
3. turnus  25. - 29. 7. 2016 

 
4. turnus    1. -   5. 8. 2016 
5. turnus  15. - 19. 8. 2016 
6. turnus  22. - 26. 8. 2016 

  
 
Číslo turnusu ……………………Jméno a příjmení dítěte:  ............................ ………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………PSČ………………………… 

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………………………………………………………… 

Zákonný zástupce:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobil otec:………………………………………….matka……………………………………………………………………  

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Důležité informace……………………………………………………………………………………………………………… 

 Vyplněnou přihlášku zašlete prosím obratem zpět  na email klubkastanek@seznam.cz 

 Cena tábora je: 2100Kč. Cena zahrnuje: celkový program, pomůcky, oběd, ovoce, pedagogický a 

zdravotnícký dohled. 

 Platbu zašlete před nástupem na č.ú.1415643133/0800, zpráva pro příjemce platby: příjmení a jméno, 

číslo turnusu  - nutné uvést! Tábor lze zaplatit také v hotovosti po vzájemné dohodě. Za přihlášeného 

účastníka považujeme toho, který má odevzdanou přihlášku a zaplaceno.  

 Po připsání stanovené částky na účet Vám bude zasláno potvrzení. 

  
 
Režim: 

Rodič či pověřená osoba ráno v 08:00 účastníka tábora přivede a v 16:30 odvádí domů (po individuální dohodě 
lze i jinak). V případě, že nemůžete s dítětem dorazit nebo máte zpoždění, nás kontaktujte na mobil: 722 728 281.  

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů 
vedoucích. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony nebo jiné drahé věci. Vedení tábora nenese 
odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození. 
S sebou: 
Rodič odevzdává ráno při nástupu kopii kartičky pojištěnce dítěte, bezinfekčnost. Každé dítě si přinese vlastní 
láhev na pití. Děti budou potřebovat vhodnou obuv a oblečení dle počasí na ven, které se může ušpinit…  
Důležité: 

Všechna specifika přihlášených dětí o kterých by měl lektor vědět, pište viz. důležité informace   závazné 
přihlášky, případně předem konzultujte s lektorem! Pokud dítě nebude schopné účastnit se programu 

(nekonzultované zdravotní potíže, dítě je nebezpečné sobě či ostatním, vážně narušuje program, jeho 
samostatnost neodpovídá věku atd.), jeho účast může být během akce ukončena bez nároku na vracení 

poplatku.  
Storno poplatky:  

Odhlášení do 27.7.2016  vrácení poplatku v plné výši. Odhlášení do 30.7.2016  storno poplatek 50%. Odhlášení 
účastníka (nemoc apod. - nutné doložit lékařským potvrzením). Při předložení dokladu Vám vrátíme 80% 

účastnického poplatku. Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.  
 
Souhlasíte s tím, abychom zpracovávali a evidovali osobní údaje poskytnuté v souvislosti s přihlášením na 
příměstský tábor. Přihlášením na tento tábor nám udělujete souhlas použít fotodokumentaci z akce k 

propagačním účelům. V případě, že nesouhlasíte se zveřejňováním fotografii, upozorněte nás na tuto skutečnost.  
 
V …………………….dne …………………… 
 

 Podpis zákonného zástupce :………………………………..   
 

mailto:klubkastanek@seznam.cz
http://www.skaritma/aktuality.cz

