ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Indiánské léto „U písčité zátoky“
13. – 17. 8. 2018
20. – 24. 8. 2018
Přihlašujeme závazně naše dítě: ..................................................................……………............
Rodné číslo: ...........……........................ datum narození…………………………………………….……….
Zdravotní pojišťovna: .............................................................................................................
Bydliště: .................................................................................................................................
Telefonní číslo: .......................................................................................................................
Zákonný zástupce: …………………………………………………………. Tel.: …………………………………………
Zákonný zástupce: …………………………………………………………. Tel.: …………………………………………
Vyzvedávat bude: ………………………………………………………………………………………………………………
Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.): ...............................................................
Alergie, omezení v jídelníčku a jiné: …………………………………………………………………………………..
Souhlas s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora: ANO x NE
Způsob platby:
Cenu tábora 2.000,- je třeba uhradit nejpozději 6. 8. 2018 na číslo účtu 35-6951650217/0100,
variabilní symbol je rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. V ceně je
obsaženo jízdné, svačinky, obědy, večeře a snídaně při přespání ze čtvrtka na pátek, pití, lektorné,
pomůcky na tvoření. Pokud se Vaše dítě zúčastnilo minulého tábora v Ekocentru, nebo budete-li mít
na táboře sourozence, máte nárok na slevu 200,-.

Způsob dopravy na tábor:
⃝

vlastní (sraz v 9.00 v Ekocentru Oldřichov v Hájích)
• dítě bude chodit samo ANO x NE

⃝

společný (sraz v 8.15 u hlavní pokladny na vlakovém nádraží)

• dítě bude chodit samo ANO x NE
Způsob dopravy z tábora:
⃝

vlastní (odchod 15.15 – 15.45 z Ekocentru Oldřichov v Hájích)
• dítě bude chodit samo ANO x NE

⃝

společný (příjezd v 16.00 na vlakové nádraží)
• dítě bude chodit samo ANO x NE

Co budou děti potřebovat:
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny účastníka tábora a potvrzení o bezinfekčnosti s datem
nástupu na tábor. Batůžek a do něj pláštěnku, lahev s pitím a nožík na vyřezávání. Ve čtvrtek spacák,
karimatku a polštářek na přespání. (Náhradní oblečení si můžou nechat celý týden v Ekocentru).

Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem.
1. Jiné osobě, než uvedené v této přihlášce bude dítě vydáno pouze na základě písemné plné moci!
2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní
telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se
nedoporučuje.
3. Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv pyrotechniku a veškeré předměty a
zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků
tábora nebo zdejších zvířat. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení, přechovávání, či užívání
návykových, psychotropních a omamných látek.
4. V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek či hrubého porušení
táborového řádu, může být dítě z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.
5. Níže podepsaný zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se jejich, na této
přihlášce uvedené, nezletilé dítě zúčastnilo jízdy na koni a všech ostatních činností souvisejících s
programem a provozem příměstského tábora. Dále rodič výslovně potvrzuje svým podpisem, že se
seznámil s výše uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

V…………………................. dne …………………

Podpisy rodičů (zákonných zástupců)

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, 463 31 Oldřichov v Hájích 5, tel.: + 420 778 535 967,
e-mail: jizerky@suchopyr.cz, www.ekocentrumoldrichov

Podmínky pro přihlášení a zařazení do tábora
Přihlásit dítě na tábor je možné do 1. 8. 2018 a zaplatit částku 2.000,- Kč do 6. 8. 2018.

1. Vyplněnou přihlášku zašlete v elektronické podobě na email: jizerky@suchopyr.cz
nebo ji zašlete na adresu Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., 463 31 Oldřichov v
Hájích 5.
2. Přihlášku Vám obratem e-mailem potvrdíme.
3. Po potvrzení přihlášky proveďte platbu za tábor ve výši 2.000,-Kč nejpozději do 6. 8.
2018, a to bezhotovostně na účet číslo: 35-6951650217/0100. Jako variabilní symbol
uveďte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení
účastníka tábora.
Po připsání platby je dítě závazně přihlášeno.

Storno poplatky

V případě neúčasti dítěte jsou stanoveny tyto storno poplatky:

▪
▪
▪
▪

10% z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého tábora 10 a více kalendářních dní
před zahájením tábora.
50% z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého tábora od 9-1 kalendářního dne před
zahájením tábora.
100% z ceny, dojde-li ke zrušení účasti později než 24hod před zahájením tábora.
V případě neúčasti dítěte v průběhu turnusu se peníze nevracejí!

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (jméno a příjmení):

datum narození:

adresa bydliště:

změny režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel atd.) a
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.

Dítě je schopno se účastnit tábora ve dnech:

13. srpna – 17. srpna 2018
20. srpna – 24. srpna 2018

Jsem si vědom (-a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

V

dne

………………………………………………..
Jméno a podpis zákonného zástupce

