
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

   Souhlasím, aby se moje dítě každý den po skončení táborového programu samo odhlásilo a odešlo domů  

      Své dítě každý den odhlásím a vyzvednu já, nebo bude vyzvednuto     ……………………………………………… 

           Souhlasím, aby se moje dítě zúčastnilo všech aktivit dětského příměstského tábora „BE BOLD TO SPEAK“  
8.- 12.7.2019 pořádané v prostorách školní družiny a malé tělocvičny ZŠ Rapotín i v jeho okolí. Potvrzuji, 

že jsem se obeznámil se smluvními podmínkami tábora a s nimi souhlasím. Dále souhlasím se zpracováním 

osobních údajů pro účely tábora v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ( GPDR ). 

 

Datum a podpis zákonného zástupce 

K registraci je třeba podepsanou přihlášku poslat buď elektronicky (naskenovanou) na spolekveronika@seznam.cz, 

nebo poštou (či doručit do poštovní schránky) na adresu: Spolek Veronika (Terezín 44, Petrov nad Desnou, 78814,). 

Po zaregistrování dítěte Vám na Vámi zadaný e-mail pošleme podrobnější informace a číslo účtu k uhrazení platby 

za tábor, a to 1.800,- Kč za 1 dítě / 3.400,-Kč v případě přihlášení 2 dětí (sourozenecká sleva) Přihlášku nám prosím 

zašlete nejpozději do 15.6.2019. Děkujeme. 

         PŘIHLÁŠKA 

 

 

 

 

Kód zdravotní pojišťovny dítěte  

Jméno a příjmení určené osoby 

( Znalost angličtiny není podmínou ) 

Velikost táborového trika 

mailto:nn.jesenik@email.cz
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SMLUVNÍ PODMÍNKY příměstského tábora BE BOLD 2019! 

1. Cena tábora zahrnuje   
- 5x svačinka, 5x oběd + pitný režim 
- náklady na plánovaný výlet, vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem 
- náklady na materiál pro tvoření, výtvarné pomůcky, pomůcky pro soutěže a hry…  
- náklady na táborové tričko 
- náklady na odměny a ceny do soutěží a her  
- náklady na další mimořádné výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým programem  
  
2. Přihlášení dítěte na tábor  
Zákonný zástupce si účast na táboře pro své dítě registruje písemně na přihlášce, kterou zašle na adresu 
Spolek Veronika (Terezín 44, Petrov nad Desnou, 78814,) popř. elektronicky na spolekveronika@seznam.cz 
 
3. Platba za tábor  
Informace k zaplacení příměstského tábora vám bude doručena emailem spolu s číslem účtu po tom, co 
obdržíme vaši přihlášku.   
  
4. Zrušení pobytu:  
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):  
- objednaný příměstský tábor lze zrušit písemnou formou či elektronicky na dříve uvedené adresy max.3    
  dny před zahájením tábora.  
 
 b) návratnost financí v mimořádných případech v průběhu tábora  
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných či jiných závažných důvodů, bude rodičům 
vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, poplatek se nevrací.  
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, rodičům bude vrácena část ceny tábora 
po odečtení dosud vzniklých nákladů 
 - bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, 
bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 
 

5. Závěrečná ustanovení  
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechniku apod.) si děti 

zodpovídají samy, pořadatelé tábora „BE BOLD TO SPEAK“, ani jeho dobrovolníci nemohou zodpovídat 

za poškození osobních cenných věcí, ztrátu či krádež. Děkujeme za porozumění.  

Kolonka „Byl jsem seznámen s těmito smluvními podmínkami“ je k podpisu zákonným zástupcem  
na přihlášce k příměstskému táboru. Děkujeme. 
 
☺  V případě jakýchkoliv dotazů jsme na čísle 725 667 247 připraveni zodpovědět vaše otázky. ☺ 
 
Děkujeme za vaši důvěru  

              Za Spolek Veronika  
Hana a Tomáš Machálkovi 
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