ZÁVAZNÁ
PŘIHLÁŠKA
(smlouva o zajištění dětské rekreace)
Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu:
INTERAUDIT Consulting
Miroslav Pospíšil
Cejl 72
602 00 Brno
Společně s přihláškou, nejdříve však 1. 1. 2020 je nutno uhradit zálohu ve výši 1 000,- Kč.
V případě zrušení přihlášky je záloha nevratná.
Doplatek je možno uhradit převodem na účet, nebo v hotovosti do konce dubna! V případě překročení kapacity tábora rozhoduje datum
platby. Po zaplacení obdržíte poukaz na letní dětský tábor a propozice.
Bez řádně vyplněné závazné přihlášky nebude vydán poukaz na DT!

Přihlašuji tímto závazně na
turnus 8.8. – 22.8.2020
Jméno a příjmení dítěte: ________________________________________________________________________
Rodné číslo dítěte: _____________________________________________________________________________
Adresa vč. PSČ: _______________________________________________________________________________
Údaje o rodičích dítěte:
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________________
Mobil: ______________________________________________________________________________________
Email (je nezbytný, chcete-li dostávat informace, soubory a jiné věci, které nerozesíláme poštou):
______________________@___________________;

______________________@___________________

Sdělení rodičů vedení dětského tábora:
- dítě prodělalo tato závaznější onemocnění (případně má tato omezení):
-

dítě je alergické na (léky, bodnutí hmyzem a pod.):

-

dítě užívá pravidelně tyto léky (včetně dávkování):

POUČENÍ
Přihláška vyplněná ve všech bodech a opatřená podpisem rodičů slouží jako podklad pro vydání poukazu na tábor. Věnujte proto , prosím,
vyplnění přihlášky patřičnou pozornost. Neúplně nebo nečitelně vyplněné závazné přihlášky nelze zařadit do evidence.
Pokud dítě během pobytu v táboře způsobí škodu (úmyslnou či z nedbalosti), rodiče se zavazují tuto škodu uhradit (podle dokladů) v plné
výši.
ÚHRADA REKREACE
Pobyt ve výši 3950,- Kč se hradí bezhotovostním převodem, poštovní poukázkou, fakturou na účet 2500183535/2010 nebo v hotovosti předem a v plné výši. Jako v.s. použijte rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.
STORNOVACÍ PODMÍNKY
1) Při zrušení závazné přihlášky je rekreant povinen zaplatit stornopoplatky ve výši:
- 1000,- Kč do 30 dne vč. před nástupem
- 50% z ceny poukazu při zrušení rekreace mezi 29. - 7. dnem vč. před nástupem
- 100% ceny poukazu při zrušení rekreace 6 a méně dnů před nástupem
- při ukončení rekreace v jejím průběhu z důvodů na straně rekreanta (mimo důvody zdravotní či jiné hodné zvláštního zřetele) není nárok na
vrácení poměrné části ceny
- při vyloučení dítěte z rekreace z důvodů závažných porušení kázně a nedodržování řádu tábora není nárok na vrácení poměrné části ceny.
2) Stornopoplatky se nehradí, pokud si rekreant zajistí na termín objednané rekreace náhradníky.
Souhlasím s uvedenými podmínkami a se Zásadami zpracováním osobních dat jejichž plné znění je uvedeno na webu www.jedemenatabor.cz.

V Brně dne

Podpis rodičů

