ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Zakroužkujte Vámi vybraný tábor:

I .Turnus

1.7. – 15.7. 2017 5.299,- Kč

II.Turnus

15.7. – 29.7. 2017 5.299,- Kč

III.Turnus

29.7. – 12.8. 2017 5.299,- Kč

Podpisem přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí této přihlášky.
Prosíme, abyste tuto přihlášku vyplnili čitelně hůlkovým písmem.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:…………………………………………………………………………...…………..
DATUM NAROZENÍ: ……….………………RODNÉ ČÍSLO: …….……………………TŘÍDA:.. ………………
BYDLIŠTĚ. ……………………………………………………………………………………………………………
……….……TEL.:………….………

MOBIL:……………………………..

JMÉNO ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE:…………….……………………………………………………….………….
TELEFON NA RODIČE V DOBĚ LDT:……………………………………..…………….…………………………
E- MAIL: /informace o akcích, atd./………………………………………………………………………………….
Zvláštní

upozornění

rodičů

(alergie,

omezený

sport

–

v

jakém

rozsahu,

nechutenství,

zakázané

léky,

atd):…………………………………………………………………………………………………………………………………
Rád bych, aby dítě bylo v oddíle/chatce ……………………………………………………………………………….
Dřívější účast dítěte na táboře

ano

ne

jestli ano, kolikrát: ………………………..

Dítě je plavec

ano

ne

poznámka …………………………………

Základní povahové rysy dítěte: …………………………………………………………………………….………….
Zájmy, záliby, sport:……………………………………………………………………………………………………
Co se dítěti na minulých táborech nejvíce líbilo:………………………………………………………………………
V případě neposlušnosti dítěte doporučuji:.……………………………………………………………………………
Využití vlastní dopravy

ano

ne

Cena dopravy………………….z Vrchlabí 300 Kč………………….z Prahy………….150 Kč

O táboru jsem se dozvěděl(a)

1. z letáku umístěného .........................................................

(vyplněním nám pomůžete lépe zacílit

2. od známých

naši propagaci, děkujeme)

4. z internetu:

3. jinak:...........………...…………......
www.seznam.cz, www.borovice.cz, ,

server………

(Cenu tábora + příplatky zaplaťte prosím na účet 168147866/0600 nejpozději s odesláním této přihlášky. Obratem Vám
přihlášku potvrdíme.) jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte
DATUM: …………………………

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

jiný

Přihlášku zašlete na naší kontaktní adresu: RZ BOUDA,Nová Živohošť 3,Neveklov,257 56 pro více informací – tel.:
604 340 811; prihlasky@taborbouda.cz

Obchodní podmínky
Vážení rodiče, odesláním přihlášky a zaplacením na náš účet se přihláška stává závaznou. O obdržení přihlášky a
platby Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě potřeby lze vystavit fakturu nebo potvrzení pro
zaměstnavatele. V tomto případě se přihláška stává platnou po obdržení platby od vašeho zaměstnavatele.
Nejpozději 7 dnů před odjezdem obdržíte pokyny k odjezdu.
Stornopoplatky
Rodič má právo zrušit přihlášku bez udání důvodu za těchto podmínek:
Zrušení přihlášky 30 a více dní před odjezdem 150 Kč
29 – 15 dní před odjezdem 20% z ceny
14-5 dní před odjezdem
35% z ceny
4 a méně dní před odjezdem 50% z ceny
POZOR!
Při úmyslném poškození tábora nebo jeho vybavení je rodič povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté
s pořadatelem.
Toto se nevztahuje na náhodně nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pingpongový míček, zlomená chůda,
apod.), ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování chatek jejich vybavení, záměrné
ucpávání vodovodních kohoutků a odpadů a pod)
Podpisem přihlášky zároveň souhlasíte s pořizování audiovizuálního materiálu s účastí Vašich dětí. Ten bude využíván čistě
pro táborové účely.

