Závazná přihláška na Letní dětský tábor HOP 2020
Pořadatel: DOS adventures s.r.o, IČ: 08704465, Výzkumníků 346, Praha 5, 156 00
Hl. vedoucí: Dominik Snopek, tel: +420 723 651 821, zástupce hl. v.: Matěj Majkus, tel: +420 777 660 934
E-mailová adresa: info@taborhop.cz, webová stránka: www.taborhop.cz

Místo konání: Tábořiště Železné horky u Přibyslavi
Termín: 18.7.2020 – 1.8.2020

Informace o dítěti
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………….
Rodné číslo:

……………… /………

Zdravotní pojišťovna: ...…………………………………………….

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………....

Informace o zákonných zástupcích
Jméno a příjmení zástupce: ………………………………………………………………………………………
Vztah zástupce k dítěti:

…………………………………………………………………………………………

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ): ….……………………………………………………………………
Telefon:

…………………………. E-mail: ………………………………………………………………….

Další kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………….
(uveďte prosím: jméno, příjmení, telefon a vztah k dítěti)

Zdravotní stav dítěte a jiné požadavky
Vyplňte prosím všechny relevantní informace o příznacích, apod., v případě léků i kdy a za jakých okolností dítě léky bere

Alergie: ……………………………………………………………………………………………………….……
Zdravotní komplikace: …………………………………………………………………………………………….
( např.: dítě je po zranění, epilepsie, pomočování v nocí, astma apod. )

Léky: ………………………………………………………………………………………………………………..
Specifické požadavky na jídlo: …………………………………………………………………………………....
( např.: bezlepková dieta, intolerance laktózy, apod. )

Jiné: ..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....

Doplňující informace o dítěti
Dítě je: plavec / plavec s rukávky nebo kruhem / neplavec

Dítě již někdy bylo na táboře: ANO / NE

Jméno a příjmení kamaráda/ky v oddíle: ………………………………………………………………………
(společné zařazení do oddílu nemůžeme vždy zaručit!)

Cena a platba pobytu za dítě
V ceně 14ti denního pobytu je: 5x denně strava, pitný režim, 2 denní výlet, odměny a úrazové pojištění.
Doprava na tábor je po vlastní ose v den příjezdu/odjezdu (přesný čas bude upřesněn).
Celková cena pobytu činí 4300,- Kč (nejsme plátci DPH).
Podmínkou přijetí přihlášky je uhrazení zálohy ve výši 1300,- Kč na účet 2601733452/2010 (FIO
banka), variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez lomítka. O přijetí platby (resp. přihlášky) vás
budeme informovat emailem nebo SMS.
Následný doplatek za pobyt činí 3000,- Kč a je splatný do 31.5.2020.
V případě potřeby vystavení faktury kvůli příspěvku od zaměstnavatele, nás prosím kontaktujte.
Podmínky pro případné stornování pobytu, jsou uvedeny ve smluvních podmínkách LTD HOP.

Pokyny pro odevzdání přihlášky
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte naskenovanou na emailovou adresu info@taborhop.cz nebo
popřípadě poštou, na adresu Dominik Snopek, Finská 576/7, Praha 10, 101 00 (zasílejte prosím pouze
standardním psaním).
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity tábora, o pořadí přijetí přihlášek rozhoduje doba uhrazení
zálohy. V případě překročení kapacity tábora, Vás budeme informovat o možnosti nahradníků.
Záverečné informace
Další potřebné dokumenty jako prohlášení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte,
souhlas GDPR nebo doporučení co s sebou na tábor, Vám zašleme s dostatečným předstihem před
začátkem tábora, stejně jako přesný čas příjezdu a odjezdu na tábor. V případě jakýchkoliv dotazů, nás
neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech.
Prosíme, pečlivě zkontrolujte veškeré informace uvedené v přihlášce !!!

Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat veškerá ustanovení pro
přihlášení a účast na dětském táboře HOP uvedené ve smluvních podmínkách LTD HOP, které jsou nedílnou součástí
této závazné přihlášky.. Souhlasím s tím, aby pořadatel akce (uvedený v hlavičce) zpracovával a evidoval osobní
údaje jemu poskytnuté v souvislosti s přihlášením dítěte na letní dětský tábor, v souladu s příslušnými právními
předpisy (Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 sb.).

V ………………………… dne …………………….

…………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

