ZÁVAZNÁ
PŘIHLÁŠKA
www.dt-brnenka.cz
Organizátor: Dětský tábor Brněnka, z. s., Irkutská 8, 625 00 Brno, IČ 22901027
Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu: Mgr. Vladan Krásný, ÚMČ Starý Lískovec, Oderská 4,
625 00 Brno nebo info@dt-brnenka.cz (pokud budete posílat přihlášku nascanovanou, tak barevně s originálním
podpisem).
Poukaz na letní dětský tábor a propozice obdržíte cca měsíc před odjezdem.
Dbejte, prosím, na řádné vyplnění závazné přihlášky!
Přihlašuji tímto závazně na:

Dětský tábor Brněnka, Rozkoš u Jevišovic
31.07. – 14.08.2021
Jméno a příjmení dítěte : ………………………………………………………………………………………….
Rodné číslo.:………………………………………………Adresa : …………………………………………...................................
Údaje o rodičích dítěte :
Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………. ..........................................................................................................................................
Email : (je nezbytný, chcete-li dostávat informace, soubory a jiné věci, které nerozesíláme poštou)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sdělení rodičů vedení dětského tábora :
- dítě prodělalo tato závažnější onemocnění (případně má tato omezení) :
……………………………………………………………………………………………………………....................
- dítě je alergické na (léky, bodnutí hmyzem apod.) :
- dítě užívá pravidelně tyto léky (včetně dávkování) :

V Brně dne :

Podpis rodičů:

ÚHRADA REKREACE
Platba v ceně 3.790,-Kč se hradí bezhotovostním převodem, poštovní poukázkou, fakturou na účet:
245949839/0300, nebo v hotovosti předem a v plné výši – do konce května 2021! V případě překročení kapacity
tábora rozhoduje datum platby.
Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte. V ceně je zahrnuto pojištění, pobyt, strava, doprava, program,
ceny.
SLEVY
Sourozenci účastníků mají slevu 100,- Kč. (Cena tedy činí 3.690,- Kč)
POUČENÍ
Přihláška vyplněná ve všech bodech a opatřená podpisem rodičů slouží jako podklad pro vydání poukazu na tábor.
Věnujte proto, prosím, vyplnění přihlášky patřičnou pozornost. Neúplně nebo nečitelně vyplněné závazné přihlášky
nelze zařadit do evidence.
- pokud dítě během pobytu v táboře způsobí škodu (úmyslnou či z nedbalosti), rodiče se zavazují tuto škodu
uhradit (podle dokladů) v plné výši
STORNOVACÍ PODMÍNKY
1) Při zrušení závazné přihlášky je rekreant povinen zaplatit stornopoplatky ve výši :
- 30% z ceny poukazu při zrušení rekreace do 60 dne vč. před nástupem
- 50% z ceny poukazu při zrušení rekreace mezi 59.-30. dnem vč. před nástupem
- 70% z ceny poukazu při zrušení rekreace mezi 29.- 15. dnem vč. před nástupem
- 100% z ceny poukazu při zrušení rekreace mezi čtrnáctým a méně dnem před nástupem
- při ukončení rekreace v jejím průběhu z důvodů na straně rekreanta není nárok na vrácení poměrné části ceny.
- při vyloučení dítěte z rekreace z důvodů závažných porušení kázně a nedodržování řádu tábora není nárok na vrácení poměrné části ceny.
2) Stornopoplatky se nehradí, pokud si rekreant zajistí na termín objednané rekreace náhradníky.
3) Pokud rekreant zruší rekreaci ze závažných zdravotních důvodů, které mají za následek hospitalizaci či z jiných
vážných důvodů hodných zvláštního zřetele, se stornopoplatek účtuje ve výší 30 % z celkové ceny na úhradu nákladů, které vznikly provozovateli z důvodu takto zrušeného pobytu. Důvod takto zrušeného pobytu musí být potvrzen lékařskou zprávou.
S uvedenými podmínkami souhlasím.

V Brně dne :

Podpis rodičů:

