8SMIČKA

PŘÍMĚSTSKÝ

TÁBOR

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
HLÍNA, PASTELKY A ŠTĚTEC
19.8. – 23.8. 2019
Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Bydliště:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Bydliště zákonného zástupce:
Kontaktní údaje zákonného zástupce:
Telefon:
E-mail:
Další telefonní kontakt na jiného zástupce, či pověřenou osobu:
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O DÍTĚTI
Alergie:
Stravovací omezení:
Léky (včetně dávkování), které by dítě mělo užívat během tábora:

Další informace o dítěti (zdravotní omezení, specifické povahové rysy atp.)
které by měly být lektorům známy:

Tyto údaje slouží výhradně k informovanosti lektorů o dítěti na výtvarném příměstském táboře a považují se za osobní data. Údaje
budou v 8smičce uchovávány pouze po dobu konání tábora, následně budou skartovány.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Příměstský tábor se bude konat v termínu 19.8. – 23.8. v prostorách zóny pro umění 8smička
(Kamarytova 97, 396 01 Humpolec), v případě venkovních výtvarných nebo pohybových aktivit v
okolních oblastech města Humpolec. Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 12 let. Každý den
bude připraven program od 8.00 do 16.00. Příchod je možný od 8.00, vyzvedávání od 15.30 do
16.00.
Lektoři odpovídají za svěřené dítě pouze v době od ranního do odpoledního předání. Pokud
zákonný zástupce bude souhlasit se samostatným odchodem dítěte domů, musí tak učinit
písemně.
8smička neručí za případné ztráty či poškození osobního majetku dítěte.
V ceně 1 800 Kč je zahrnuto lektorské vedení, veškeré výtvarné potřeby, pití, obědy, svačiny
a lekce jógy pro děti.
Účastník příměstského tábora je povinen řídit se pokyny lektorů. Nedodržování jejich pokynů,
nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou
a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na
vrácení platby.
V den nástupu prosíme o předání následujících dokumentů:
•
Prohlášení o bezinfekčnosti
•
Prohlášení o odchodech z příměstského tábora
(kdo bude dítě vyzvedávat, případně zda bude odcházet samo)
ZPŮSOB PLATBY A STORNO PODMÍNKY
Cenu 1 800 Kč je třeba uhradit do 20. 7. 2019.
převodem na účet č. 279963372/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte)
Zrušení přihlášky na příměstský tábor – storno poplatky:
•
2 týdny před nástupem 30% z ceny
•
1 týden před nástupem 50% z ceny
•
V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků (8) bude kurz zrušen
a platba vrácena v plné výši.
SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ POŘÍZENÝCH V PRŮBĚHU TÁBORA
souhlasím x nesouhlasím

V 			dne						Podpis zákonného zástupce:

Vytištěnou a podepsanou přihlášku doručte prosím na adresu:
8smička – zóna pro umění
Kamarytova 97
Humpolec
396 01
Přihlášku lze zaslat také e-mailem na aneta.stepankova@8smicka.com

Kontaktní osoba:
Aneta Štěpánková
T: +420 606 476 239
E: aneta.stepankova@8smicka.com

8SMIČKA.COM

Já, níže podepsaný zákonný zástupce dítěte závazně přihlašuji své dítě na výše uvedený
příměstský tábor a svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami v přihlášce
vypsanými a souhlasím s nimi.

