
TANCHI, sídlo: Přibyslav 17, s působením v Českých Budějovicích tel.: 737 580 003, tanchi.cervena@gmail.com

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Českých Budějovicích

Termín:  10. - 14. 7. 2017 (začátek a konec tábora: 8,00 – 16,30h ČB, Riegrova 51)

Místo konání:  Riegrova 51, České Budějovice

Téma:  „TANEČNÍ unBLOG“

Věk účastníka: 10 – 15  let

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………………………..            

Datum narození: …………………………………………            RČ: ………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení rodičů (zákonného zástupce):………………………………………….........................

Telefon: …………….……………………………, e-mail: …………………………………………………………………….

Cena:   1 850 Kč/dítě/týden při platbě do 31. května 2017
2 000 Kč/dítě/týden při platbě do 30. června 2017
2 200 Kč/dítě/týden při platbě do začátku tábora

- Při přihlášení sourozence 10% sleva na druhou platbu.                                                                                     
- Při přesunech v Českých Budějovicích MHD si cenu jízdného hradí rodič dítěte.
- Závazná rezervace místa na táboře proběhne v moment úhrady účastnického poplatku.

Cena obědů je započtena v ceně tábora.

Cenu tábora uhradím (zvolte jednu z možností, hodící se zaškrtněte):

● Převodem na účet organizátora,  č. účtu 2001043423/2010, do zprávy pro příjemce uveďte, 
prosím, místo, kde se tábor koná a jméno s příjmení dítěte. (např.: Borovany, Jitka Mrkvičková)

● Hotově  před/po lekcích v Tanchi (nutná osobní domluva s organizátorkou Lenkou Červenou tel: 737 580 003)

● Poštovní poukázkou typu A

Při odhlášení dítěte si (v případě nepředložení lékařského potvrzení o nemoci) Tanchi – Lenka Červená 
vyhrazuje právo storno poplatku:

 do 16 dne před zahájením -10 % z ceny tábora.
 15 - 3 dny před zahájením tábora – 50% z ceny tábora.
 méně než 3 dny před zahájením tábora – 70% z ceny tábora.
 neomluvená neúčast - 100 % z ceny tábora.

Dietní režim dítěte:  __________________________________________________________________

Svým podpisem potvrzuji účast dítěte na příměstském táboře a souhlasím s platebními a storno podmínkami. 
Souhlasím také s propagací fotek a videí na propag. materiálech a internetových kanálech organizace Tanchi – 
Lenka Červená.

V ………………………………….., dne …………………. 2017                      ………………………………………………….
Více informací na WWW.TANCHI.CZ                      Podpis zákonného zástupce 



LIST ÚČASTNÍKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA v Českých Budějovicích

10. - 14. 7. 2017

ODEVZDÁVÁ SE V PRVNÍ DEN NÁSTUPU NA TÁBOR.

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………………………..            

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………            

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: …………………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………….……………………………, e-mail: …………………………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna:   ………………………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že orgán ochrany veřejného zdraví ani ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti, 
které je v mé péči, karanténní ani zvýšený zdravotnický dozor a že mi též není známo, že by v 
posledním týdnu přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, léky, dietní režim …….):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Mé dítě bude docházet a odcházet na příměstský tábor (hodící se zaškrtněte):

● Samo

● S dozorem ………………………….................................................................................

 
Zde nalepte kopii 
kartičky pojištěnce

V ………………………………….., dne ………………2017                            ………………………………………………….

Podpis zákonného zástupce


