Závazná přihláška na příměstský tábor
Název tábora:………………………………………………………………………….. Termín:……………………………………………..
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………….. Datum narození:……………………………….
Rodné číslo:………………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna:……………………………………..
Bydliště:………………………………………………………………………………………………………. PSČ:….……………………………
Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce):…………………………………………………………………..
E-mail:………………………………………………………………………………………. Telefon:……………………………………………
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami
a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5,
odst.2 a 5.
Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu
zejména k evidenčním, statistickým účelům a údajům o zdravotním stavu dítěte.
Souhlasím se zachycením fyzické podoby mého dítěte na fotografiích a videozáznamech pořízených
během Sportovního příměstského tábora 2021 a zároveň tímto souhlasím s uveřejněním těchto
fotografií a videozáznamů za účelem propagace na webových stránkách organizátorů a webu Squash
Areny Liberec.

V…………………………………dne……………………………….…….. Podpis rodičů…………………………………...................

Smluvní podmínky
Cena zahrnuje:
celodenní pitný režim, 5krát svačina a 5krát oběd, využití kurtů a vnějších prostor Areny, sportovní
pomůcky, služby zkušených instruktorů, celodenní výlet, 5denní interaktivní program, náklady na
odměny a ceny do soutěží a her.
Cena nezahrnuje:
pojištění – každý účastník musí mít sjednané vlastní úrazové pojištění.
Způsob úhrady:
- celá částka 2.500 Kč do 15. 5. 2021
- hotově na recepci Squash Areny Liberec
- BÚ: 1032766005/2700
VS: datum narození dítěte
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POZN.: celé jméno dítěte

Storno podmínky ze strany účastníka:
- účast na táboře můžete zrušit kdykoliv
- zrušení účasti musí být provedeno písemně e-mailem
- 50 % z ceny – 8 až 21 dnů před zahájením akce
- 80 % z ceny – 1 až 7 dnů před zahájením akce
- 100 % z ceny – v den zahájení akce
- cena tábora pro výpočet storno poplatku je 2.500 Kč
Storno podmínky ze strany pořadatele:
- v případě zrušení příměstského tábora ze strany pořadatele, z nedosažení kapacity nebo z důvodů
COVID-19 se vrací celá částka
- v případě zrušení pobytu v době tábora z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací poměrná
část z ceny
K přihlášce nám, prosím, přiložte kopii kartičky pojištěnce.
V…………………………………dne……………………………….…….. Podpis rodičů…………………………………...................
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