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Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K A 

na letní dětský tábor  Čeložnice 27. 7. – 6. 8. 2008 
 

 
Jméno a příjmení: .............................................................…… Datum narození: ............................……. 

Bydliště: .......................................................................…………………….  PSČ: ……............................. 

Telefon domů: ...........................……………………. E-mail: ………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna: ..................…………………..  Po prázdninách bude žákem/žákyní třídy: ............. 

Telefonní číslo, na které je možno volat v nutném případě, při onemocnění dítěte: ……………………… 

Velikost trička: ……….…. (v ceně tábora je zahrnuto tričko s táborovým logem pro každého účastníka) 

Otec: 

 

Matka: 

 

- jméno: ......................................................………................... 

- zaměstnavatel: ...................................................………....…, 

- jméno: ......................................................................………... 

- zaměstnavatel: .........................................................………., 

 

telefon: ............................ 

 

telefon: ............................ 

 
 

Pokud bude Vašemu dítěti na tábor přispívat odborová organizace, napište, prosím, její: 

přesný název: ……………………………………………………………………..  IČO : ……………………… 

adresu: …………….………………………………………………………………………………………………. 

 
 

U svého dítěte upozorňuji na: 

…………………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

Storno podmínky – podmínky pro zrušení závazné přihlášky 
Dítě je přihlášeno na tábor po převzetí řádně vyplněné přihlášky hlavním vedoucím letního tábora nebo 
pracovnicí DDM. 

Storno poplatky: 
a)  Při řádném odhlášení dítěte před zahájením tábora:  2 měsíce 

 1 měsíc 
 2 týdny 
 1 týden 

-   5 % ceny tábora 
- 10 % ceny tábora 
- 30 % ceny tábora 
- 50 % ceny tábora 

b)  Při nenastoupení dítěte na tábor bez náhradníka nebo bez omluvy: 100 % ceny tábora. 
c)  Pokud dítě na tábor nenastoupí pro nemoc a rodiče předloží lékařské potvrzení, bude stržena pouze částka 
     5 % ceny tábora (úhrada již vynaložených nákladů). 

 

Abychom mohli v dostatečném předstihu zajistit provoz letního tábora (nakoupit všechen potřebný materiál, 
potraviny, uhradit pronájem tábořiště atd.), je třeba pobyt Vašeho dítěte zaplatit nejpozději do 15. června 2008. 
Pokud složenka nebude v tomto termínu uhrazena, bude závazná přihláška Vašeho dítěte zrušena. Věříme, že 
chápete a včasným uhrazením pobytu dítěte na táboře podpoříte naši snahu směřující k tomu, aby v den 
zahájení tábora bylo pro děti vše řádně zajištěno a připraveno.   
 

 
 

Výše uvedené údaje podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity SVČ 
Klubko Staré Město za účelem vedení evidence nutné pro chod letního tábora v Čeložnici. Osobní údaje budou 
sloužit pouze pro vnitřní potřebu SVČ Klubko a budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou. Prohlašuji, že 
uvedené údaje jsou pravdivé a že souhlasím s podmínkami pro zrušení závazné přihlášky. 
 

............................................... 
podpis otce 

 ........................................... 
podpis matky 


