Závazná přihláška na letní dětský tábor ZÁBAVIČKA 2019
(vyplňte, prosím, čitelně všechny položky. Rodné číslo je nutné pro pojištění dítěte.)
Termín: 30.6.2019 – 13.7.2019
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………….

Rodné číslo: ……………………….

Bydliště: …………………………………………………………………………………...
Tel. domů / mobil: ……………………………… Tel. zaměst.: …………………….…
Podklady pro fakturaci (název a adresa zaměstnavatele, IČO a jméno zaměstnance):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Datum přihlášky: ……………………………….
Cenové, pojistné a storno podmínky jsou nedílnou součástí této přihlášky. Svým
podpisem stvrzujete, že jste s nimi byli seznámeni.
Podpisy rodičů (zák. zástupců dítěte): …………………………………………………..
------zde odstřihněte----------------------------------------------------------zde odstřihněte------CENA TÁBORA (obsah ceny tábora uveden níže): 4800 Kč (doprava z Havl. Brodu)
5000 Kč (doprava z Prahy)
Poskytujeme sourozeneckou slevu.
Cena tábora zahrnuje: dopravu, ubytování v RS Meziříčko, stravování 5xdenně, pitný režim, minimálně
jeden celodenní výlet, režijní náklady pro výrobu a realizaci táborového programu, pojištění dětí, zdravotní
a materiálové zabezpečení dětí včetně případných poplatků za ošetření lékařem na pohotovosti,
(Máte-li možnost uhradit tábor fakturou skrze zaměstnavatele (zaměstnavatel vám přispívá z FKSP),
vyplňte v přihlášce na LDT kolonku „Podklady pro fakturaci“. Fakturu odesíláme rovnou zaměstnavateli
(lze ale domluvit i jiný postup).
Storno podmínky:
Odvolání přihlášky je rodič povinen provést písemně. Neuhrazení ceny tábora v námi stanoveném
termínu není důvodem k automatickému odhlášení dítěte.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen zaplatit Zábavičce, zapsanému spolku vynaložené náklady,
které v důsledku toho vznikly a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však:
•
•
•

do 28 dnů před stanoveným termínem odjezdu 500Kč
28 – 14 dnů před odjezdem náhradu ve výši 40% z ceny tábora
14 a méně dnů před odjezdem náhradu ve výši 60% z ceny tábora

Při zajištění náhradníka se stornovací poplatky nehradí.
Pojistné podmínky:
Účastníci letního dětského tábora budou pojištěni úrazovým pojištěním pro cesty a pobyt u České
pojišťovny, pobočky Havlíčkův Brod.
Další informace:

http://www.os-zabavicka.cz

Přihlášku lze okopírovat dle vaší potřeby.

