PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S NĚMČINOU
Anabhel 3000 z. s.

Tímto závazně přihlašuji své dítě na Příměstský tábor s němčinou, který proběhne ve
Waldorfské škole Wlaštovka, Cheb – Háje, v termínu / termínech:
 I. běh 15. – 19. 7. 2019
 II. běh 22. – 26. 7. 2019
 III. běh 5. – 9. 8. 2019
 IV. běh 12. – 16. 8. 2019

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní stav účastníka: ……………………………………………………………………………………………………….
-

obtíže: ……………………………………………………………………………………………………………………

-

omezení (alergie, diety apod.): ………………………………………………………………………………

-

jiné (povahové vlastnosti, specifické požadavky apod.): …………………………………………

Jméno, příjmení zák. zástupců: ……………………………………………………………………………………………….
mobil: ………………………………………………………. email: …………………………………………………………………
Jméno, příjmení zák. zástupců: ……………………………………………………………………………………………….
mobil: ………………………………………………………. email: …………………………………………………………………
Dítě bude vyzvedávat: ………………………………………………………………………………………………………….

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR):
ANO / NE Souhlasím s pořízením a využitím fotodokumentačních materiálů pořízených
v průběhu tábora pro potřeby prezentace.
ANO /

NE Souhlasím se zasíláním novinek.

ANO /

NE Souhlasím se zpracováním osobních údajů (zák. zástupců, dětí).

PLATBA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU:
Účastnický poplatek: 2. 450,- Kč
Účast na táboře je podmíněna včasným zaplacením účastnického poplatku.
Účastnický poplatek zaplaťte prosím nejpozději do 15. 6. 2019, bezhotovostně na bankovní
účet 2201615027/2010. Do zprávy příjemci uveďte jméno a příjmení účastníka, požadovaný
termín, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (př. 24012011).
Přihlášený je ten účastník, který má odevzdanou přihlášku a zaplaceno.

STORNO PODMÍNKY:
V případě odhlášení týden a více před začátkem běhu, vrací organizace 70% účastnického
poplatku. V případě odhlášení 6 a méně dní před začátkem běhu, vrací organizace 40%
účastnického poplatku. Pokud je dítě odhlášené méně jak dva pracovní dny předem, peníze se
nevrací (pouze v případě nemoci v průběhu tábora se vrací 25% účastnického poplatku).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
S odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky se zavazuji zaplatit účastnický poplatek
za tábor ve stanovené výši a nejpozději do výše předepsaného termínu. Prohlašuji, že jsem se
řádně seznámil/a s programem a chodem tábora a přečetl/a jsem si veškeré podmínky
(dostatečně jsem se informoval/a před zahájením tábora).

V…………………………………………….

Podpis účastníka: …………………………………………………..
Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

Dne…………………………………………….

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Pro účastníka Příměstského tábora s němčinou v termínu: …………………………………………

Prohlašuji, že účastník (jméno a příjmení) ………………………………………………………… je zdráv.
Zároveň mi není známo, že by účastník v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním
prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou. Účastník nejeví známky
onemocnění (zvracení, průjem, zvýšená teplota…). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil
účastníkovi zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní
opatření.

Účastník je schopen zúčastnit se Příměstského tábora v termínu uvedeném výše a na
přihlášce.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé.

Beru na vědomí, že organizátoři tábora si vyhrazují právo vyloučit účastníka z tábora v případě
podezření na nemoc, případně z jiných závažných důvodů ohrožujících ostatní účastníky a
průběh tábora.
podepište prosím až v první den konání tábora!
V…………………………………………….

Podpis účastníka: …………………………………………………..
Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

Dne…………………………………………….

