Přihláška na šachový tábor
RS Vysoké Pole
17. – 24. 8. 2019

Místo:
Termín konání:

Dům dětí a mládeže
DAMIÁN Vančurova 46
563 01 Lanškroun
IČO: 720 79 878
+420 465 322 515
reditel@ddm-lanskroun.cz

1. Osobní údaje účastníka
Příjmení a jméno:

Datum narození:

Kontaktní
telefon:

Trvalé bydliště: ulice a číslo domu, PSČ a obec:

Státní
příslušnost:

Poprvé na
táboře?

VT (ELO), oddíl:

E-mail:

2. Osobní údaje rodičů
Příjmení a jméno otce:

Mobilní telefon:

e-mail:

Příjmení a jméno matky:

Mobilní telefon:

e-mail:

3. Zdravotní pojištění účastníka
Zdravotní pojišťovna účastníka:

Číslo pojištění:

Další pojištění:

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace
pro vedení tábora (uveďte, prosím, údaje, na něž bychom měli brát ohled při
plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní komplikace,
užívání léků apod.)

Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Během
tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt
v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora bude
kladen důraz na učení se sebereflexi, vzájemné pomoci, spolupráci a
kamarádství za souběžného rozvoje všech složek lidské osobnosti.
Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků,
respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost
řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na
vlastní náklady účastníka.

4. Prohlášení rodičů
Přihlašuji své dítě závazně do tábora a souhlasím s cílem a programem
tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez
odevzdání řádně vyplněného PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI
a Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a
škole v přírodě (viz přílohy) nebude dítě do tábora přijato.

V ………………. dne ……………2019

podpis rodiče ........................................

5. Poučení o platbě
1. Cena tábora zahrnuje celkové náklady na pobyt a pojištění; činí

3.000,- Kč
2. Plaťte, prosíme
 bankovním převodem na účet v Komerční bance: 43-8504130227/0100
variabilní symbol = 352019
specifický symbol = datum narození bez mezer a teček. (denměsícrok)
 tábor lze také zaplatit v hotovosti v DDM Lanškroun.
 Váš zaměstnavatel Vám může na účastnický poplatek přispět. Potvrzení o
přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho
zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením
adresy a IČO. Pak variabilní symbol = číslo faktury.
3. Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.
4. Stornovací poplatky
 odhlášení 60 a více dnů před zahájením vrácení poplatku v plné výši
 odhlášení 40 – 59 dnů před zahájením
storno = 10% ceny za ubytování
 odhlášení 25 – 39 dnů před zahájením
storno = 20% ceny za ubytování
 odhlášení 15 – 24 dnů před zahájením
storno = DVN + 30% ceny za ubytování
 odhlášení 7 – 14 dnů před zahájením
storno = DVN + 50% ceny za ubytování
 odhlášení 3 – 6 dnů před zahájením
storno = DVN + 80% ceny za ubytování
 odhlášení 0 – 2 dny před zahájením
storno = DVN + 100% ceny za ubytování
 odhlášení ze zvlášť závažných důvodů (onemocnění účastníka ap.) budeme
po předložení dokladu (lékařské potvrzení ap.) řešit individuálně


DVN = dosud vynaložené náklady



Jiří Krištof, e-mail: JiriKristof@seznam.cz, tel.: 776 096 873

6. Informace

