Klub rodičů a přátel školy při ZUŠ Bohumín a ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
735 81 Bohumín – Nový Bohumín, tel.: 596 013 331, zastupce@zusbohumin.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na 1. Umělecký příměstský tábor
Název tábora: 1. Umělecký příměstský tábor
Místo konání: objekt ZUŠ Bohumín a okolí
Termín: 26. – 30. 7. 2021
Základní cena: 1 950,- Kč
Zvýhodněná cena: 1 600,- Kč
Platí pro aktuální žáky ZUŠ Bohumín či žáky nově přihlášené do školního roku 2021/2022
V případě povinnosti antigenních testů pro účast dítěte na táboře, se obě částky navyšují o 100,- Kč

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo: …………………………………………….. Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní stav účastníka, popř. zdravotní omezení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………..
Mobil zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………..
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou
pravdivé.
Se smluvními podmínkami jsem se seznámil: ANO – NE (nehodící škrtněte) a beru je na vědomí.
Rovněž beru na vědomí, že částku za příměstský tábor je nutné uhradit nejpozději do 30. 6. 2021.
V případě nedodržení termínu si pořadatel vyhrazuje právo odstoupit od neuhrazené přihlášky a
obsadit místo náhradníkem.
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby Klubu rodičů a přátel školy
při ZUŠ Bohumín a ZUŠ Bohumín.
Souhlasím s pořízením a uveřejněním fotografií či videozáznamu mého dítěte (výhradně pro účely
mediální prezentace akce.) Klubu rodičů a přátel školy při ZUŠ Bohumín a ZUŠ Bohumín).
Po podání přihlášky obdržíte platební podmínky spolu s dalšími informacemi e-mailem.

…………………………………………………………

………………………………………………

Podpis rodiče (zákonného zástupce)

Datum:
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Klub rodičů a přátel školy při ZUŠ Bohumín a ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
735 81 Bohumín – Nový Bohumín, tel.: 596 013 331, zastupce@zusbohumin.cz

SMLUVNÍ PODMÍNKY
1. Umělecký příměstský tábor
1. Cena tábora
Cena je sestavena z následujících položek:






náklady na stravu (svačina, oběd, pitný režim)
náklady na materiál
náklady na odměny a ceny do soutěží
základní úrazové pojištění dítěte
odměny pracovníků

2. Platba za tábor
Částku za příměstský tábor je nutné uhradit do 5 dnů od podání přihlášky dle platebních údajů, které
obdržíte e-mailem.
po podání přihlášky.na účet vedený u Československé obchodní banky, a.s. č.: 263618144/0300
Platební údaje (variabilní symbol) obdržíte po podání přihlášky.
3. Storno podmínky





objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou! (e-mail)
při zrušení přihlášky do 18. 7. 2021 - je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny,
tj. 975 Kč (z důvodu nemoci, atd.)
při zrušení přihlášky od 19.7.2021 - je stanoven storno poplatek ve výši 100 %
v případě zrušení tábora z důvodu vládních nařízení v souvislosti s Covid-19 bude všem
přihlášeným vrácena celková částka

4. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektronika apod.) si děti zodpovídají
samy. Personál ani pořadatel za tyto věci nenesou zodpovědnost.
Zákonný zástupce rovněž bere na vědomí, že při hrubém porušení kázně bude účastník bez nároku na
vracení platby vyloučen.
Svým podpisem na přihlášce dítěte k příměstskému táboru zákonný zástupce potvrzuje, že se s
těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
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