PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA
Místo tábora: Dvorce u Budišova nad Budišovkou
Pořadatel:
ATOM 4335 Sylvatik
Termín:
od 7. 8. 2010 do 21.8 2010
Vyplní rodiče
Jméno dítěte:
Narozeno:
Adresa:
Pojištěn u:
Zákonný zástupce

Příjmení:
Rodné číslo:
PSČ:

Zástupce/i:
Telefon/y:
E-mail:
Adresa a telefon zákonného zástupce dosažitelného v doě konání tábora:

POZN. - Uplatňuji žádost o příspěvek na tábor u odborové organizace mého
zaměstnavatele.
Název firmy:
Žádám o vracení lékařského posudku*:
Ano - Ne
Dále u svého dítěte upozorňuji na:

V

Datum:

podpis zákonného zástupce
Tábor budu platit*:
v hotovosti - platbou na účet
Číslo oddílového účtu je 703500001/5500, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo
dítěte bez lomítka, cena tábora je 2800 Kč.
/* nehodící se škrtněte

Základní smluvní podmínky
I.
1.

Beru na vědomí povinnost:
a) předat včas zástupci vedení tábora všechny požadované doklady a prokázat kontrolním
dokladem zaplacení ceny tábora.

2.

Účastník tábora, který bez zavinění nevyčerpá sjednané služby, nemá právo na jejich úhradu.
II.

1.

Jednotlivec i přihlašující organizace jsou oprávněni zrušit smlouvu o zajištění účasti na akci.
Uzavření smlouvy provádí účastník odevzdáním /odesláním prokazatelně/ závazné přihlášky.
Zrušení nastává okamžikem, kdy organizace obdrží oznámení o zrušení smlouvy. Organizace
ruší smlouvy výhradně písemným oznámením. Jednotlivec i organizace jsou povinni zaplatit
při zrušení akce /účasti/ tyto stornovací poplatky:
a) nejpozději do 30. dne, avšak nejpozději do 14. dne včetně před nástupem na tábor
náhradu ve výši 20 % z ceny sjednaných služeb, nejméně však 100,- Kč na osobu
b) v době kratší než 14. dnů před nástupem na tábor náhradu ve výši 50 % z ceny sjednaných
služeb
Dále jsou jednotlivci i organizace povinni zaplatit všechny účelně vynaložené náklady i škody,
které v souvislosti se zajišťováním zrušené akce vznikly.

2.

Storno poplatky se neplatí v případě:
a) zajištění náhradníka objednatele služby
b) zrušení akce ze strany pořadatele
c) vážné nemoci nebo úrazu přihlášeného účastníka
III.

1.

Všichni účastníci tábora jsou pojištěni na základě pojišťovací smlouvy uzavřené mezi Českou
radou dětí a mládeže (ČRDM) a Generali pojišťovnou, a. s.

2.

Souhlasím s tím, že případný přebytek tábora zůstane po ukončení tábora oddílu a bude
použit pro jeho rozvoj.

3.

Podmínkou účasti na akci je členství v Asociaci turistických oddílů mládeže. Vyplněním této
přihlášky se dítě automaticky stává členem turistického oddílu SYLVATIK (základní článek
asociace). Z takto založeného členství nevzniká dítěti žádná další povinnost zejména
finančního charakteru.
IV.

1.

Organizace se zavazuje používat tuto přihlášku a údaje v ní obsažené podle zákona 101/2000
Sb. pouze pro své vlastní interní účely, její obsah nebude zveřejňovat ani nikomu předávat.

