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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA      NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Borovanech

Termín:  9. - 13. 7. 2018 (začátek a konec tábora: 8,00 – 16,30h Borovany, 7:45 – 16,45h ČB.) 

Místo konání:  Nazaret - Žižkovo náměstí 1, Borovany

Téma:  „CESTA KOLEM SVĚTA“

Věk účastníka: 7 – 14 let

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

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

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

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

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

NÁSTUP na tábor (hodící se zakroužkujte): v Borovanech v Českých Budějovicích

UKONČENÍ tábora (hodící se zakroužkujte): v Borovanech v Českých Budějovicích

Cena:   

1 850 Kč/dítě/týden při platbě do 15. května 2018

2 050 Kč/dítě/týden při platbě do začátku tábora

- POZOR platba musí být do zmíněného data převedena již na účet Tanchi
- Obědy jsou započteny již v ceně.

- Při přihlášení sourozence 10% sleva na druhou platbu.

- Děti z Českých Budějovic - dojíždějící vlakem s lektorem - cena tábora + doprava.

Závazná rezervace místa na táboře proběhne v moment úhrady účastnického poplatku, který je potřeba uhradit do týdne 
od data, kdy jste si rezervovali místo. Po tomto termínu Vaše rezervace automaticky propadá.

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

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

• do 20 dne před zahájením -10 % z ceny tábora.

• od 19 do 3 dne před zahájením tábora – 50% z ceny tábora.

• méně než 3 dny před zahájením tábora – 70% z ceny tábora.

• v průběhu konání tábora je částka za tábor v plné výši nevratná. Odhlášení z důvodu nemoci během tábora se vrací 

částka pouze za neodchozené dny. Z této částky se odečítá -20%.

Dietní režim dítěte: __________________________________________________________________

Odesláním přihlášky potvrzuji účast dítěte na příměstském táboře a souhlasím s platebními podmínkami a 

všeobecnými podmínkami studia (na www.tanchi.cz). Souhlasím také s použitím fotek a videí z tábora k propagaci 

studia Tanchi.

……………………….., dne …………………. 2018                               ………………………………………………….

Více informací na WWW.TANCHI.CZ                                               Podpis zákonného zástupce 

http://WWW.TANCHI.CZ/

