Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk

Příloha č. 1d - Přihlášky dětí

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 15. – 19. 7. 2019 Název: STŘELECKO – HISTORICKÝ PŘÍM.
TÁBOR (č. tábora: 11)
1. Údaje o dítěti

Var. symbol:……………………

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:……………………………………………………………………………………………………..
RODNÉ ČÍSLO:……………………………………………………. Věk dítěte v době konání tábora:…………
ADRESA (ulice, číslo):………………………………………………………………………………………………………
Město, PSČ:

…………………………………………………………………………………………………………………

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: ……………………………………………………………
SPECIFICKÉ (DLE POVAHY TÁBORA): (označte)
Je nutné - pracovní oděv a pevnou uzavřenou obuv, svačinu, nápoj.
Na výlety je nutné se obléci dle povětrnostních podmínek (pláštěnka nutná).
PO UKONČENÍ TÁBOROVÉHO DNE SI BUDEME DÍTĚ:
Vyzvedávat osobně v ZŠ a DDM Krasohled. - Dítě může jít domů samo.

(nehodící se škrtněte)

2. Údaje o rodičích (zákonných zástupcích)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ OTCE:………………………………………………………………………………………………
KONTAKT - MOBIL: ………………………………………….. E-MAIL:…………………………………………..
JMÉNO A PŘÍJMENÍ MATKY:…………………………………………………………………………………………….
KONTAKT - MOBIL:

3. CENA:

…………………………………………. E-MAIL: …………………………………………..

1200,-Kč
Odevzdání přihlášek do 14. 6. 2019

Pobyt na příměstském táboře je nutno uhradit nejpozději do 14. 6. 2019.

4. Stornovací poplatky - v případě, že neseženete za dítě náhradníka:






Storno nad 1 měsíc před začátkem tábora – bez stornopoplatku.
Storno nad 21 dnů před začátkem tábora – stornopoplatek 20%.
Storno 0-21 dní před začátkem tábora ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné) –
stornopoplatek 20%.
Storno 0-21 dní před začátkem tábora bez zvláštních důvodů – stornopoplatek 50%.
Odjezd z tábora bez zvláštního důvodu – stornopoplatek 100%

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk

Příloha č. 1d - Přihlášky dětí

5. Forma úhrady (nehodící se škrtněte)
A) HOTOVĚ - kancelář DDM, tel. 583 416 561, od 15:30 na recepci DDM, tel. 770 114 947
B) FAKTUROU - na základě objednávky, která bude obsahovat:
- přesný název organizace
- adresu organizace
- IČO
C) bankovním převodem na účet 589 610 0217/0100,
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR
Spec. symbol: číslo tábora
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte
Potvrzujeme správnost uvedených údajů na závazné přihlášce. Dáváme tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly
zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Mohou být použity v rozsahu nutném
pro činnost.

V............................ dne .............................

Přílohy přihlášky:
1) Souhlas GDPR
2) Prohlášení zákonných zástupců dítěte
3) Kopie kartičky pojištěnce

................................................
podpis rodičů

