
Závazná přihláška na Letní tábor Ludvíkov 2017 

„ Kdo přežije na Zeměploše?“ 
Termín:  Neděle 9. 7. 2017 – Středa 19. 7. 2017  

STORNOPOPLATKY: 

Rodič má právo zrušit PŘIHLÁŠKU bez udání důvodů za těchto podmínek  (stačí emailem, ten musí být zpětně potvrzen od hlavní vedoucí). 

Zrušení:  

více než 30 dní před odjezdem 500 Kč,  

29 – 14 dní před odjezdem 1500 Kč 

14 – 5 dní před odjezdem  2500 Kč 

4 a méně dní před odjezdem 3500 Kč 

V případě nemoci dítě (potvrzení od lékaře) nebo jiných závažných zdravotních důvodů stornopoplatek nebude účtován. 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 28. 2. 2017 (lze poslat emailem naskenovanou 

s podpisem rodiče a originál předat vedoucímu MH nebo zaslat poštou adresa na vyžádání) 

Příjmení a jméno:________________________________________________________________________ 

Rodné číslo ______________________________člen SDH (název)_________________________________ 

Bydliště____________________________________________________________PSČ_________________ 

Datum narození:_____________________________ 

Zdravotní pojišťovna (zkratka/název,číslo)_______________________________________________________ 

E-mail na rodiče:matka:_______________________________otec:________________________________ 

Telefon na rodiče:matka:_______________________________otec:_______________________________ 

Poznámky (důležité informace pro vedoucího apod):____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Přihlašuji své dítě na letní tábor Ludvíkov 2017 a potvrzuji že, dle záznamu ve zdravotní kartě lékaře je dítě 
schopno tábora se zúčastnit a zároveň se zavazují že: 

 Souhlasím s podmínkami, cenou a stornopoplatky.  

 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. 

 Nedám dítěti na tábor cenné věci včetně mobilů a podobných zařízení.  

 Souhlasí s použitím a zpracováním osobních údajů svého dítěte potřebných k vedení táborové evidence v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

Platba: PLATBU AKCEPTUJEME POUZE NA ÚČET!! 

Převodem na účet číslo: 2000718265/2010  jako variabilní symbol uveďte rodné 
číslo dítěte bez lomítka a celé jméno účastníka tábora uveďte do poznámky pro 
příjemce. Tábor lze uhradit i na splátky (částku 2000 Kč nejpozději do 28. 2. 2017, zbytek částky 1500 Kč pak 

nejpozději do 30. 4. 2017). 

Datum: ____________________________________ 

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce   __________________________________________ 


