ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Letní dětský tábor - Soucitný svět - 2022
Hlavní vedoucí tábora

Mgr. Věra Mikušová, 735729380; info@soucitnysvet.cz

Termín tábora:
Cena tábora:

neděle 24. 7. 2022 - neděle 31. 7. 2022
6 990 Kč

Příjmení a jméno dítěte:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

Rodné číslo:

ulice a č.p.:

město:
PSČ:
Jméno zákonného zástupce:

Telefon (mobil):

Jméno další odpovědné osoby:

Telefon (mobil):

Kontaktní e-mail na zákonné zástupce:

Sdělení pracovníkům tábora:
Souhlas s fotografováním: ano/ne ; Lze využít fotografie dítte pro propagační účely tábora: ano/ne

Informace o zdravotním stavu účastnice/účasníka (alergie, zdravotní omezení, plavecké dovednosti, psychické potřeby)

Odesláním vyplněné a podepsané přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
dle pravidel uvedených na webových stránkách tábora www.soucitnysvet.cz/zasady
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Chce-li být dítě v oddíle s kamarádem/kamarádkou, uveďte prosím jeho jméno.
(Budeme se snažit k tomuto přihlédnout při rozdělování dětí do oddílů, ale upozorňujeme,
že nikdy nelze na 100% vyhovět všem požadavkům.)

Platba - rezervační zálohu 1000 Kč zašlete na níže uvedený účet do 7 dnů od přihlášení dítěte.
Doplatek ceny tábora prosím uhraďte nejpozději do 20. 6. 2022 na stejný účet č.:

107-9397640217/0100
Jako variabilní symbol prosím uvěďte rodné číslo dítěte.
Pokud budete tábor platit prostřednictvím zaměstnavatele či odborové organizace,
uveďte prosím údaje pro fakturaci - fakturu vystavíme na základě následujících údajů.
Název a adresa organizace:

IČ organizace:
Při odhlášení závazně přihlášeného dítěte je storno poplatek v době kratší než 30 dnů před začátkem tábora 50 % z ceny, v době
kratší než 15 dnů je poplatek 70% z ceny, týden a méně před není možné dítě z jiných než závažných zdravotních důvodů
potvrzených lékařem odhlásit kvůli již vzniklým a nevratným nákladům.

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na mail:
info@soucitnysvet.cz
Nebo poštou na adresu: Soucitny svet z.s., Pod Lesem 1179, Sušice

Podpis rodičů:

Kontakty:
Pořadatel tábora:
Hlavní vedoucí:

Soucitný svět z.s., Pod Lesem 1179 Sušice, 34201
Mgr. Věra Mikušová, 735729380, info@soucitnysvet.cz
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