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Přihláška na  letní dětský  tábor 2017  
CESTA   KOLEM   SVĚTA 

v termínu  21.7. – 30.7.2017 
v penzionu Zoja – Javorník v Krkonoších  

 
I. Osobní údaje účastníka tábora 

 

Jméno a příjmení dítěte : .....................................................................  Rodné číslo :  ................................... 

 

Adresa bydliště : .......................................................................................................  PSČ : ............................. 

 

Doprava na LT : vlastní  ANO * / NE *   Autobusem z Prahy – Černý Most : ANO* / NE*(nehodící se škrtni)     

Příplatek za dopravu autobusem činí  300,- Kč. 

 

II. Údaje zákonných zástupců dítěte  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte : ............................................................................................... 

Emailová adresa .................................................................................... mobilní telefon : ............................... 

Jméno a příjmení druhé osoby(druhého rodiče, prarodiče a pod.) : ............................................................ 

Emailová adresa .................................................................................... mobilní telefon : ............................... 

 

III. Platební podmínky : 

 

-  Cena 4.600,- Kč zahrnuje : ubytování (9 nocí) ve zděné budově, stravování formou plné penze včetně 

dopolední a odpolední svačiny, pitný režim, služby zdravotníka, služby oddílových vedoucích a hlavního 

vedoucího tábora, program a  Komplexní cestovní pojištění ( úraz, zavazadla, škoda a stornopoplatky). 

-  Dítě bude zaregistrováno po přijetí přihlášky a uhrazení nevratné zálohy ve výši 1.000,- Kč  na účet číslo : 

2600571121/2010,  VS: 21072017, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Doplatek je splatný 

nejpozději do 30.6.2017. 

- V případě, že na letní tábor bude přispívat nějaká organizace nebo sponzor, vyplňte prosím Žádost o 

vystavení faktury (k nalezení  na www.amart.cz).  

 

IV: Další ujednání 

 

- Uvedené osobní údaje slouží pro registraci účastníka tábora, pro výkon zdravotní péče na táboře a pod. 

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné 

údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

- Svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a souhlasí 

s Podmínkami Letního tábora, které jsou nedílnou součásti této přihlášky. 

 

 

V ................................dne  ....................                                            ................................................................... 

                                                                                                                       podpis zákonného zástupce  
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