MŠ Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na příměstský
tábor Cestujeme kolem světa, aneb co den to jiný světadíl
20. 7. - 24. 7. 2015
CENA: 1. dítě 1600 Kč
2. a další dítě (sourozenec) – 15% z ceny
vhodné pro děti od 4-10 let

Jméno a příjmení dítěte…………………………..……………………………………………..
Datum narození ………………………Rodné číslo……………………………………………
Bydliště…………………………………………………………………………………............
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………...........
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………….
Kontaktní telefon: ……………………………………………………………………..……..
E-mail:…………………………………………………………………………………………...
Důležitá sdělení o dítěti (zdravotní potíže, alergie, alergie na léky)……….……………………
……………………………………………………………………………………………….….

STRUČNÉ INFORMACE O TÁBOŘE:
TYP TÁBORA: příměstský
MÍSTO KONÁNÍ: MŠ Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré
TERMÍN: 20. 7. - 24. 7. 2015 od 8:00 do 16:00 hodin
CENA TÁBORA: 1 600 Kč
(Cena zahrnuje dopolední a odpolední program, materiál spojený s aktivitami, odměny pro
děti, cestovné, vstupné, pedagogický a zdravotnický dozor, pronájem prostor MŠ, odměna pro
pedagogický a zdravotnický dozor, jídlo (dopolední a odpolední svačinka, oběd a pitný režim

DÍTĚ BUDE CHODIT DOMŮ:
SAMO / S DOPROVODEM (kdo si dítě vyzvedne )
…………………………………………………………………………………………………

■ DÍTĚ JE:

e-mail: ms.hartmanice@seznam.cz http://www.skolka-hartmanice.estranky.cz/ IČO:71008641

MŠ Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré

PLAVEC/ NEPLAVEC

■ ZPŮSOB PLATBY:
Poplatek za pobyt Vašeho dítěte uhradíte (zakroužkujte):
■ V HOTOVOSTI (MŠ Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré)
■ SLOŽENKOU
■ PŘEVODEM
Číslo Vašeho účtu: …………………………………………………………………………..
Číslo našeho účtu:1284848369/ 0800 Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: uveďte jméno dítěte
Případné náklady spojené s ošetřením dítěte v průběhu tábora hradí v plné výši zákonní
zástupci dítěte (poplatky u lékaře, léčiva, hospitalizace, a.j.).

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

●Přihláška se stává závaznou až po uhrazení zálohy
500 Kč /za účastníka nejpozději do 1. 6. 2015.
●Záloha se při neúčasti stává storno poplatkem.
●Zbylou částku 1.100 Kč za účastníka je nutno uhradit
nejpozději do 20. 6. 2015.
ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZE STRANY OBJEDNATELE
(zákonného zástupce dítěte):
Objednaný pobyt na PT ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte) je možno zrušit pouze písemnou
formou přímo v MŠ Hartmanice.
STORNO POPLATKY:
- Při zrušení přihlášky do 1. 6. 2015 je objednatel povinen zaplatit storno poplatek ve výši 500 Kč.
- Při zrušení přihlášky do 30. 6. 2015 je objednatel povinen zaplatit storno poplatek ve výši 1000 Kč.
Pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění včetně úrazu (na základě
lékařského potvrzení), vrátí MŠ Hartmanice rodičům částku 100 Kč za každý den, kdy se nemohlo tábora
zúčastnit. Rodiče zaplatí ty obědy, které nebylo možno předem odhlásit (případně si je odnesou s sebou domů v
jídlo-nosiči). Za odhlášené obědy dostanou rodiče platbu zpět.

Souhlasím s výše uvedeným a přihlašuji své dítě.
Datum: ………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………….……….
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