Závazná přihláška na letní soustředění – Úvalno u Krnova
Provozovatel tábora:

Taneční škola Dance4Life Opava

Bankovní spojení :

ČSOB

č. ú. : 277951351/0300

Termín konání : 11. 07. – 13. 07. 2018

Místo konání: Úvalno

Cena pobytu: 1. 750,-

Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………. Narozen:…………………
Škola : ………………………………… Zdravotní pojišťovna : …………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonných zástupců: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa a kontaktní telefon v době konání tábora: …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bere pravidelně tyto léky (jaké a kdy) : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Další závažné informace pro provozovatele tábora: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě vydáno těmto osobám (jméno a příjmení) :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Storno poplatek: 500,- Kč při odhlášení do jednoho měsíce před zahájením tábora; 1000,- Kč při odhlášení
do 7 dnů před zahájením tábora.
Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů. Jsem připraven, na vyzvání zodpovědné osoby TŠ Dance4Life, správnost údajů
doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Taneční škola Danc4Life se sídlem Zámecký okruh 9, Opava, jako správce, zpracovalo
v souladu se zákonem č.101/2000Sb., O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora. V přihlášce jsem uvedl (a) veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka
tábora. Případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem
k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce, po dobu konání tábora platné. V případě závažných zdravotních problémů
účastníka, nebo jeho kázeňských přestupků, zajistím odvoz účastníka do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody
na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které jsem úmyslně způsobil.
Dne: …………………….

………………………………….
Podpis účastníka

…………………………………………………………
podpis rodičů (příp. zákonného zástupce) je-li účastník mladší 18 let

Nedílnou součástí závazné přihlášky je: průkaz zdravotní pojišťovny, závazný pokyn dětského lékaře, písemné prohlášení rodičů o
zdraví dítěte

