ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

DĚTÍ DO TÁBORA OD 1.TŘÍDY ZŠ

DO 14 LET

Termín : od 5.7. do 14.7. 2018
Adresa :
Cena

Rekreační středisko Jordán Opárno – 6 km za Lovosicemi

: 2.900,- Kč - zaplatit do 15. 6. 2018
vyplněnou přihlášku odevzdat nejpozději do 31. 5. 2018

V případě nezaplacení v daném termínu, rušíme přihlášku dítěte
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………..……….r.č. …….…………………...
Bydliště: ..……………………………………………………….…PSČ……………….
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny: ………………………..………………………
Jméno a příjmení otce: ……………………………………....tel.č. ………..…………...
Jméno a příjmení matky: ………………………………….…tel.č. ……..……………..
Upozornění rodičů/zákon. zástupců na zdravotní stav dítěte
………………………………………………………………………………………………….……………………….

Prohlášení rodičů /zákon. zástupců:
V souladu se Zákonem č.101/200 Sb. O ochraně osobních údajů souhlasím, aby mohly být
osobní údaje o dítěti použity (pojištění dítěte) za účelem bezproblémového provozu tábora.
Sděluji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se všem
pokynům vedoucích. Nedodržování táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora.
Jsem si vědom toho, že dítě smí být v průběhu tábora vydáno jen uvedeným zástupcům.
Dítě nastoupí do autobusu: v Žatci - v Lounech

- v Postoloprtech

( nehodící škrtněte )

Podpis rodičů / zákonných zástupců: ………………………………………………………………

Vzhledem k omezené kapacitě tábora bude o zařazení dítěte rozhodovat nejen
termín odevzdání přihlášky, ale i zaplacení. Peníze bez přihlášky nepřijímáme !
Upozornění ! Přihláška je neplatná bez lékařského potvrzení na druhé straně !!!

Na tuto adresu zašlete vyplněnou přihlášku, zároveň zde můžete
provést platbu osobně, nebo zaslat platbu složenkou.
Alena Mádlová
OV KSČM
Jeronýmova 742
440 01 Louny

nebo na Č.Ú. 106077102/0300
do poznámky napsat
jméno a příjmení dítěte

Pokud na poukaz přispěje, či uhradí zaměstnavatel, udejte přesnou adresu zaměstnavatele, a kdo z rodičů
je zaměstnancem na přihlášku dítěte. Zaměstnavateli bude zaslána faktura.
V případě písemně zrušené přihlášky:
14 kalendářních dní před nástupem 10 % stornopoplatek z uhrazené částky
7 kalendářních dní a méně před nástupem 20 % stornopoplatek z uhrazené částky

hlavní vedoucí tábora
Jindřich Dlouhý

Potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k pobytu na LETNÍM DĚTSKÉM TÁBOŘE
Podle Sbírky zákonů č. 258/2000.

Vyjádření lékaře

----------------------------------------------

podpis a razítko lékaře

