Tímto přihlašuji svého syna/dceru na B.E.Z.va tábor, který se bude konat v termínu 11. – 19. srpna 2018
v rekreačním zařízení Račí hrad (Jesenice u Rakovníka).
Osobní údaje dítěte
Jméno, příjmení: ……………………………………………..
Datum narození: ………………………..

Rodné číslo: ………………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

Kontaktní údaje zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………..
Telefon: ……………………………………..

E-mailová adresa: …………………………………………………..

(v případě uvedení e-mailu Vám budeme veškeré další informace posílat elektronicky)
Cena tábora: 500,- Kč (záloha) + 2.800,- Kč/dítě (doplatek)
Sourozenci: 500,- Kč + 2.500,- Kč/dítě
Zálohu ve výši 500,- Kč uhraďte co nejdříve – slouží jako závazná přihláška! Zbývající část je potřeba uhradit do
30. června 2018 na níže uvedený bankovní účet, nebo osobně paní Jirušové (po předchozí domluvě).
Č. účtu: 193806093/0600 (jako variabilní číslo uveďte rodné číslo dítěte)
Podmínky:
V případě vážného onemocnění dítěte na táboře jej převezmu do domácího ošetřování.
Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací
těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
Děti za své osobní věci zodpovídají samy. Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně
vyúčtování tábora.
Storno podmínky: 20–10 dnů před odjezdem 30 % z ceny; 9–4 dny před odjezdem 50 % z ceny;
3–0 dnů před odjezdem 100 % z ceny
V případě, že účastník z vážných důvodů (úraz, nemoc …) k pobytu nenastoupí a toto řádně prokáže
věrohodným dokladem, krátí se stornopoplatky na polovinu.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami i storno podmínkami a souhlasím s nimi v té podobě,
jak jsou uvedeny.
Přihlášku odevzdejte osobně nebo poštou na níže uvedenou adresu. Děti budou postupně přijímány do
naplnění kapacity tábora. Dítě je považováno za přijaté až v den připsání zálohy ve výši 500,- Kč na účet obecně
prospěšné společnosti!
Datum: ………………………………….
B.E.Z.va Nejdek o.p.s.

Podpis: ……………………………………………..
Švermova 505, Nejdek

E-mail: renata.jirusova@bezvanejdek.cz

www.bezvanejdek.cz

