
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Dolní Počernice

Národních hrdinů 71 , Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12 , IČO: 60446510
Tel. 604 898 198 , E-mail: tabor.fara@seznam.cz

Termín:  17. 8. – 28. 8. 2020

Prosím, vypište dny:___________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení dítěte: ________________________________________________________________________________

Rodné číslo: ___________________________________  Zdravotní pojišťovna: __________________________________

Ad              adresa trvalého bydliště: ____________________________________________________________ PSČ: _____________

Zákonný zástupce: ____________________________________________________________________________________

Tel. č. ________________________________________ E-mail: _________________________________________________

Zdravotní stav (alergie, léky): ___________________________________________________________________________

Důležité informace: ____________________________________________________________________________________

Instrukce:
Vyplněnou  přihlášku,  naskenovanou  nebo  ofocenou  s podpisem  zákonného  zástupce,  zašlete  co  nejdříve  na

email:tabor.fara@seznam.cz
V případě zájmu o příměstský tábor uhraďte částku 300,-  Kč nejpozději do 30.6. 2020 a zbylou část dle propočtu

14dní  před  začátkem  Vašeho turnusu na  účet  č.  2400040748/2010.   Při  platbě  vždy uveďte  jako  variabilní
symbol 444  KS 0558, do poznámky jméno dítěte.

1. Cena Příměstského tábora je 300,- CZK/ 1 den v případě, že dítě bude 2 a více dnů.
2. V ceně je zahrnuta: svačina, teplý oběd, pitný režim, program, celodenní výlet  (+ 100,- CZK)
3. V ceně není zahrnut příp. administrativní poplatek za změny nebo storna.

3)  V případě  zájmu  o  jednotlivé  dny  kontaktujte  organizátora  na  emailu  t  abor.fara@     seznam.cz   nebo  tel.:
604 898 198. Tato služba bude poskytována jen v případě volné kapacity. Cena 350,-/ den.

Stornovací poplatky:
1. 0% z ceny, dojde-li ke zrušení 5 a více dnů před nástupem dítěte a z důvodu nepříznivé epidemiologické

situace
2. 50% z ceny, dojde-li ke zrušení 2 až 4 dny před nástupem dítěte;
3. 100% z ceny, dojde-li ke zrušení 24hodin před nástupem dítěte;
4. Stornovací  poplatky  v  tomto  rozsahu  nevzniknou  v  případě,  že  si  přihlášený  účastník  za  sebe  najde

náhradu. Platí se pouze administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.
5. Stornovací poplatky se taktéž ruší v případě onemocnění, na základě lékařského potvrzení. Platí se pouze

administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

V _________________ dne ____________                             __________________________________
                        podpis zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a rovněž souhlasím s případným použitím fotografií z tohoto tábora pro propagační
účely Příměstského tábora Řk farnosti DP.
S  údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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