PŘIHLÁŠKA NA ANGLICKÝ DENNÍ TÁBOR V ŘÍČANECH

Jméno ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Příjmení ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Datum narození̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Zdravotní pojišťovna

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Odpovědný zástupce

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Adresa ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
PSČ

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

IČ

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

DIČ

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

E-mail ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Telefon ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Termín účasti

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Znalost angličtiny (dosažená úroveň a délka studia)
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Odkud jste se o táboru dozvěděli?
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Upozorňuji u svého dítěte na povahové zvláštnosti, alergie, zdravotní potíže, trvale užívané léky,
speciální stravu (bezlepková dieta, vegetariánská strava...) atd.
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Po skončení akce:

může dítě domů odejít samo

-

si dítě osobně vyzvednu

Prohlášení:
Odesláním přihlášky závazně přihlašuji své dítě na Anglický denní tábor v Říčanech a souhlasím s jeho
programem a smluvními podmínkami. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez
odevzdání řádně vyplněné "bezinfekčnosti" a "lékařského potvrzení" nebude účastník na tábor přijat a
objednatel nemá nárok na vrácení peněz. Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude pořadatel
provádět fotografickou a video dokumentaci dění na táboře, která bude použita na propagační účely.

v ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

dne̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Podpis

SMLUVNÍ PODMÍNKY
1. Cena tábora
Cena tábora je 5 000 Kč (po slevě 4 700 Kč) a je v ní zahrnuto:
-

8 hodin programu v angličtině denně po dobu 5 dnů
obědy a nápoje
vstupné a náklady na dopravu i plánované výlety
materiály (výtvarné pomůcky, odměny do soutěží a her)

2. Přihlášení dítěte na tábor
Přihlášku je nutno zaslat na e-mail info@extra-mile.cz nejpozději do 30. 6. 2020. Přihláška je platná až
po připsání celé částky na bankovní účet pořadatele, a to formou faktury, která bude zájemci
vystavena po přijetí přihlášky.
V den zahájení táboru musí zákonný zástupce doložit aktuální bezinfekčnost a lékařské potvrzení
ohledně zdravotního stavu dítěte. Pokud tak nebude učiněno, dítě nebude na tábor přijato a
objednatel ztrácí nárok na vrácení peněz v celé výši.
3. Zrušení účasti:
a) Zrušení účasti ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou, a to prostřednictvím e-mailu
- objednatel je povinen při zrušení účasti zaplatit storno poplatek, jehož výše je stanovena takto:
- do 30. 6. 2020 je storno poplatek 1 500 Kč
- 14‒5 dnů před konáním tábora je storno poplatek 3 000 Kč
- v době kratší než 5 dnů před konáním tábora je nutno uhradit cenu tábora v plné výši
- pokud bude účast dítěte v průběhu tábora zrušena p r o k a z a t e l n ě z důvodu náhlého
onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (po předložení lékařského potvrzení), jsou nezameškané dny
hrazeny v plné výši (včetně dne započatého) a zameškané dny ze 70 %
b) Nárok na vrácení peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li účast zrušena objednatelem v průběhu tábora bez udaní důvodu, poplatek za účast
na táboře se nevrací
- bude-li účast dítěte zrušena z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které
budou písemně prokázány, bude vrácena část ceny tábora po odečtení vzniklých nákladů
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, bude rodičům vráceno 30 % ze
zbývajících nezapočatých dnů tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude rodičům vráceno
30 % ze zbývajících nezapočatých dnů tábora
4. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti
zodpovídají samy a pořadatel za tyto věci nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše
na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.
V Říčanech 1. února 2020
Karolína Koller BA (Hons.)

