Organizace
Adresa

: SK BIVOJ LITVÍNOV,
LITVÍNOV z.s.
: Jiráskova 413,, 436 01 Litvínov 1

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Přihlašuji závazně na letní soustředění mládeže v Doksech,, které proběhne od 27. 8. do 3. 9. 2017

Údaje o dítěti
Jméno: ………………………………………, příjmení: …………………………………………….
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………..………………………
Datum narození: …………….…………………,

rodné číslo: …………………….………………

Kontaktní telefony: ………….…………………
…………………,

e-mail:
mail: ……..………………….….……………
……..………………….…

Zvláštní záznamy a informace (prodělané závažné nemoci, užívané léky, omezení
apod.)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Místo pobytu zákonných zástupců v době konání soustředění:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 25. 3.. 2017;
201
Výše poplatku činí 2.800,- Kč na člena klubu;
Poplatek musí být zaplacen převodem na účet klubu nejpozději do 25. 3. 2017;
201
Za důvod neúčasti dítěte na letním táboře, kvůli kterému budeme vracet platbu letního tábora,
budeme uvažovat pouze významné zhoršení
zhoršení zdravotního stavu, doložené zprávou o zdravotním
stavu od lékaře dítěte, který nedoporučí pobyt dítěte na letním soustředění. Na ostatní důvody se
vztahují následující storno poplatky:
do 30. 4. 2017 15%
%
do 31. 5. 2017 30%
%
do 30. 6. 2017 45%
%
do 31. 7. 2017 60%
%
po 1. 8. 2017 80%
Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim.
Návštěvy rodičů na táboře kromě pozdějších
pozdější příjezdů či dřívějších odjezdů dětí nejsou doporučené.
Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti,
činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora nebude platba ani její poměrná část vrácena.
cena.
Vzhledem k tomu, že některé děti jsou schopni být na telefonu do pozdních nočních, až brzkých
ranních hodin budou mobilní telefony před večerkou odevzdávány trenérovi příslušného družstva.
V případě trvalých nebo závažných
závažnýc kázeňských přestupků bude dítě po předchozím upozornění na
náklady rodičů předáno na výše uvedenou adresu.

V _________________ dne ______________

Podpis rodiče __________________
_______

