Přihláška na letní tábor

Provozovatel tábora:

Česká tábornická unie – T. K. Herousek Boskovice, p. s.,
Újezd u Boskovic 17, 680 00 Boskovice IČ: 07302576

1. turnus: 25. 7. - 01. 8. 2020, Lubě u Černé Hory – „Krkatá baba“ (stany) – účastnický poplatek: 1.600,- Kč / osoba
Přihlašuji závazně svého syna-dceru (dále jen „účastníka“) na výše označený letní tábor. O svém dítěti uvádím tyto údaje:
sourozenci musí mít každý svoji přihlášku. Prosíme vyplňovat čitelně!!!
Jméno účastníka: ............................................................................... Rodné číslo účastníka: ............................../....................
Telef. kontakt na rodiče: ..................................................................... E-mail: .……………..........................................................
(uvedete-li do přihlášky e-mailovou adresu, budeme při případné korespondenci s Vámi přednostně používat elektronický způsob komunikace)

Trvalý pobyt: ................................................................................................................................... Psč: …..................................
Korespondenční adresa: ............................................................................................................... Psč: …..................................
Žádám o přihlédnutí k těmto zvláštnostem dítěte: .....................................................................................................................
nezapomeňte uvést např. alergie, užívané léky, zdravotní omezení, diety, ... – příp. pokračujte na zadní straně přihlášky

...........................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................
.
Plavecká zdatnost: ...............................................................

Zdravotní pojišťovna účastníka: ..........................................

Poučení rodičům účastníka (čtěte, prosím, pozorně):
1. Přihlášku NELZE zasílat elektronicky, je na ní nutný originální podpis obou rodičů (zákonných zástupců). Doručte nám ji, prosím, poštou
nebo osobně (na výše uvedenou adresu).
2. Podmínkou zaevidování přihlášky je úhrada zálohy 200,- Kč! Přihlášením bez zaplacení zálohy nevzniká nárok na rezervaci místa.
3. Beru na vědomí, že účastník je povinen se řídit pokyny vedoucích a pravidly táborového řádu, účastnit se společného programu.
V opačném případě může být takové jednání příčinou vyloučení z účasti na táboře, a to zejména u projevů agresivity, šikany, kouření,
alkoholu, užití omamných látek nebo opakovaného porušování táborového řádu či neuposlechnutí pokynů vedoucího. V případě vyloučení
z tábora, je rodičům účastníka vrácen účastnický poplatek s odečtením stornopoplatku dle bodu 9.3. tohoto poučení.
4. V případě poškození nebo zničení věcí ostatních účastníků nebo zařízení a vybavení tábořiště, případně poškození nebo zničení jiných
věcí, způsobené nedbalostí účastníka nebo porušením táborového řádu mým dítětem (účastníkem tábora), způsobenou škodu uhradím.
5. Nejpozději při odjezdu na tábor předá účastník tábora na srazu: písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, průkazku pojištěnce,
potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte absolvovat tábor a příp. individuální léky účastníka. Bez těchto dokladů nemůže být účastník do tábora
přijat. Za zrušený pobyt z důvodu nedodané dokumentace účastníka bude vrácen účastnický poplatek krácený o storno poplatek jako v
případě zrušení pobytu.
6. Rodiče mají povinnost sdělit vedení tábora při odjezdu, měl-li účastník před odjezdem na akci vši, hnidy, nebo jsou-li si rodiče vědomi
skutečnosti, že se účastník pohyboval v ohnisku jejich výskytu. Případné náklady spojené s likvidací rozšířené epidemie budou vymáhány po
zákonných zástupcích původce.
7. Přihlašuji tímto své dítě (účastníka) za člena spolku: „Česká tábornická unie – T.K. Herousek Boskovice, p. s.“ (dále jen ČTU) a souhlasím
s tím, aby ČTU zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, výše uvedené osobní údaje dítěte. Dále
souhlasím s tím, že ČTU bude pořizovat v průběhu tábora fotografie a obrazové záznamy dokumentující činnost a pořízené snímky
zveřejňovat ke své propagaci.
7. Doplatek účastnického poplatku je nutno uhradit nejpozději do 1. června 2020. Neuhrazení doplatku do tohoto termínu je považováno za
zrušení účasti ze strany účastníka, resp. rodičů účastníka a případná záloha bude vyúčtována a vrácena s odečtením stornopoplatku dle bodu
9 tohoto poučení.
8. Platbu lze provést v hotovosti nebo převodem na účet: 2201475052/2010 variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Uveďte prosím do zprávy
pro příjemce jméno dítěte.
9. Storno poplatky v případě zrušení účasti:
9.1. zrušení účasti do 30. 5. 2020 – bez stornovacího poplatku
9.2. zrušení účasti do 01. 6. 2020 – storno poplatek 200,- Kč
9.3. zrušení účasti od 01. 7. 2020 – storno poplatek 900,- Kč
10. Přihlášku a potřebné dokumenty je nutné dodat nejpozději do 18. 5. 2020 (čím dřív tím lépe)

Přihlašuji svého syna – dceru jako účastníka na letní tábor. Současně prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s výše
uvedeným poučením a s podmínkami v něm uvedenými souhlasím.

dne: ..........................................

podpis rodičů:

Dodatečné informace k dítěti:

Užívání léků „čitelně název léku a dávkování“:

Podpis:
___________________

