Klub přátel školy Tištín, z.s., Tištín 37, 798 29 Tištín, IČO 62858475

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V OTASLAVICÍCH
Základní údaje účastníka
Jméno a příjmení
Státní občanství
Adresa
Datum narození / rodné číslo
Škola / třída

První zákonný zástupce
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
E-mail

Druhý zákonný zástupce
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
E-mail

Údaje k táboru1
Termín konání

3. 7. – 10. 7.

13. 7. – 17. 7.

20. 7. – 24. 7.

27. 7. – 31. 7.

Příchod / odchod dítěte (čas)
Dítě může po skončení akce
odejít

Samostatně

V doprovodu

Svým podpisem zároveň potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem:
-

Povinnosti archivovat účetní podklady

-

Nutného zajištění adekvátní péče o účastníky tábora

-

Poskytnutí informací nutných k organizačnímu zajištění tábora

Dále svým podpisem potvrzuji souhlas s pořizováním fotodokumentace a její následné zveřejňování na
webových stránkách ZŠ Tištín - www.skolatistin.cz, zasílání fotografií na emailové adresy rodičů a
zveřejňování fotografií v regionálním tisku.

V ………………… dne ………………..

1

Nehodící se škrtněte

Podpis

……….…………….

Informace pro rodiče
Vyplněnou,

podepsanou

přihlášku

oskenujte

(vyfoťte)

a

odešlete

na

mailovou

adresu

taborotaslavice@seznam.cz, případně ji doručte osobně do ZŠ Tištín nebo poštou na adresu :
M.Blumensteinová, Dřevnovice 169, 79826
Platbu (1 200 Kč) za účastníka tábora je možné provést pouze bankovním převodem:
-

číslo účtu: 2701817848/2010

-

VS: rodné číslo účastníka tábora

Žáci ZŠ Tištín mohou platbu provést i v hotovosti na ZŠ Tištín po předchozí domluvě s paní
Marcelou Blumensteinovou. Splatnost je nejpozději 7 dnů před zahájením turnusu.
Storno podmínky pro účastníka tábor
Storno 45 - 30 dnů před začátkem tábora - ve výši 500Kč
Storno 29 - 20 dnů před začátkem tábora - ve výši 50% z ceny tábora
Storno 19 – 10 dnů před začátkem tábora - ve výši 70% z ceny tábora
Storno 9 – 1 den před začátkem tábora – ve výši 90% z ceny tábora
Storno v den nástupu na tábor – 100% z ceny tábora
Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že si přihlášený účastník za sebe najde
náhradu. V případě úrazu či onemocnění doloží účastník lékařské potvrzení a účastníkovi se vrátí
poměrná část z celkové částky snížená vždy o manipulační poplatek 500 Kč. O vrácení platby je nutné
písemně požádat do 14 dnů od skončení tábora.
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na www.skolatistin.cz v sekci aktuality.
V případě dotazů kontaktujte Marcelu Blumensteinovou tel: 602 788 462 nebo
e-mail: taborotaslavice@seznam.cz

