Záväzná prihláška na letný prímestský tábor
Meno dieťaťa:.........................................................................………..Dátum narodenia: ...............................……………..
Bydlisko:................................................................…………..............PSČ…………..…….Telefón:....................................
Poisťovňa................................................................…Rodné číslo: ....................................……………………………….
Informácie pre zdravotníka (lieky, alergie, zdrav. obmedzenia a ďalšie):
………………………………………………………..
...........................................................................……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón, na ktorom ste zastihnuteľný
kedykoľvek:
Termín turnusu: …………………….

E-mail, na ktorom môžeme s Vami komunikovať:

Vlastní Vaše dieťa kolieskové korčule?
a) áno
b) nie
Vlastní Vaše dieťa bicykel?
a) áno
b) nie
(nehodiace sa prešktrtnite)

Upozornenie: TJ Sokol nezabezpečuje úrazové pripoistenie detí.

Súhlasím so storno podmienkami.

......................................................
Dátum

..................................................................
Podpis

Cena tábora: 80 €
(V cene je zahrnuté: obed, desiata, pitný režim, výtvarný, herný a športový materiál, odmeny pre deti, príprava
a realizácia programu, inštruktori, lekárnička, zdravotník, program, desiata ,obed, nákup materiálu, ceny, inštruktori,
zdravotník)
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Prihlášku spolu s dokladom o zaplatení zasielajte na nižšie uvedenú adresu, alebo emailom najneskôr 30 dní pred
zahájením vybraného turnusu. V prípade, že prihlášku nezašlete včas, bude miesto predané náhradníkom.
Bankové spojenie : SLSP, č.ú.: SK30 0900 0000 0000 7651 6943
špecifický symbol: rodné číslo dieťaťa

Storno podmienky:

a)
b)
c)
d)
e)

10 % z ceny, ak dôjde k stornu účasti do 30 kalendárnych dní pred zahájením akcie
25 % z ceny, ak dôjde k stornu účasti od 29 do 7 kalendárnych dní pred zahájením akcie
50 % z ceny, ak dôjde k stornu účasti od 7 do 2 kalendárnych dní pred zahájením akcie
75 % z ceny, ak dôjde k stornu účasti v dobe kratšej než 2 dni
10 % z ceny, pri zrušení účasti na akcii z dôvodu nemoci, úrazu či inej závažnej udalosti, táto skutočnosť musí byť
doložená lekárskou správou
f) storno poplatky nebudú účtované, ak účastník zaistí za seba náhradu
,,Prípadný zostatok bude použitý na ďalšiu činnosť organizácie“

Vedúca tábora:
Lucia Slučiková
mobil: 0901 755 787
e-mail: slucikova.lucia@gmail.com

Adresa pre zaslanie prihlášky:
TJ Sokol
Orolská 2
010 01 Žilina

Všetky potrebné informácie nájdete na

www.tjsokol.eu
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