Přihláška dítěte na LT Matějovec 2020 "Poslední teepee"
Tuto část si ponechte

Termín
Místo konání
Provozovatel
Cena

Způsob platby
Více informací

3.–
22. srpna 2020
Za Hladovým rybníkem u obce Matějovec v okrese Jindřichův Hradec
Česká tábornická unie - Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p.s., Trnkova 611/55, 628 00 Brno
Jednotlivec: 3 900 Kč
Sourozenci: à 3 600 Kč
V případě, že se letní tábor nebude moci konat, bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
Na bankovní účet: 209261762/0300
Variabilní symbol: RČ dítěte
Splatnost: 26. června 2020
Konstantní symbol: 0308
http://kamzici.ctujm.cz, tk.kamzici.brno@seznam.cz, v dokumentu Poslední pokyny k táboru

Přihláška dítěte na LT Matějovec 2020 "Poslední teepee"
Tuto část odstřihněte a odevzdejte na schůzce vedoucímu

Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor v Matějovci a uvádím o něm tyto údaje:
Jméno a přezdívka:

Rodné číslo:

Bydliště:
Plavecká zdatnost:
Žádám o přihlédnutí k těmto zvláštnostem dítěte:

Nezapomeňte zde uvést alergie, užívané léky, zdravotní omezení, apod. Případné další poznámky pište na druhou stranu této části přihlášky.

Kontakt na rodiče (jméno, telefon, e-mail):
Matka:
Otec:
Fakturační adresa:
Uveďte ji pouze v případě, že si přejete vystavit fakturu např. pro zaměstnavatele

Přihlášku je nutné odevzdat vedoucímu na schůzce nejpozději do 10. června 2020. Účastnický poplatek je potřeba uhradit do
26. června 2020. Při nesplnění těchto podmínek nemusí být dítě na tábor přijato.
Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení těchto podmínek může být příčinou vyloučení
účastníka z tábora.
Při odjezdu na tábor předá účastník tábora 
potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu na tábor, potvrzení o způsobilosti k účasti na
zotavovací akci a škole v přírodě potvrzené lékařem
,
kopii průkazky pojištěnce a případně individuální léky účastníka. Rodiče berou na
vědomí, že bez těchto dokladů nemůže být dítě na tábor přijato.
Storno poplatek při ukončení tábora v jeho průběhu činí 100% ceny tábora.
Rodiče prohlašují, že se seznámili s platebními podmínkami a souhlasí s nimi.
Kompletní výčet informací potřebných k letošnímu táboru (sraz, doprava, kontaktní osoby atd.) se dozvíte z Posledních pokynů
k táboru, které rozdáváme cca měsíc před táborem.
Tábor pořádáme pouze pro členy našeho tábornického klubu.
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