
 

PŘIHLÁŠKA  

 “SUMMER CAMP” 1. – 5.8. 2022 

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

Věk:……………………………………………………. Ukončena třída ve škol.roce 2021/2022: ………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………..........………..……….Rodné číslo:........................................................Zdravotní pojišťovna……………………. 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon na matku: ……………………………………………................................................... 

Telefon na otce: ………………………………………………………………………………………………… 

Zdravotní stav dítěte, popřípadě zdravotní obtíže (léky, alergie, jídlo), a také co bychom měli o vašem drobečkovi vědět? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ ________ 

Kontaktní osoba a  adresa v případě onemocnění dítěte v průběhu tábora: 

______________________________________________________________________Telefon: ___________________________ 

 Úroveň znalosti anglického jazyka:       □ Začátečník  □ Základní znalost       □ Pokročilý  

 Dítě je:         □ plavec    □ neplavec   

 Dítě jede poprvé na pobytový tábor   □ ANO       □ NE 

Dítě má přání být na pokoji s: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poznámka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:  

 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU LZE ODESLAT ELEKTRONICKY ČI POŠTOU, VHODIT DO SCHRÁNKY ČI PŘEDAT OSOBNĚ NA ADRESE 
Nám.Míru 192/95,  Svitavy do 30.5.2022.  
 

 CENA: 3.950,-Kč, Pojištění, ubytování, plná penze a výukové materiály v ceně tábora. 

 PLATBA: informace budou podány v květnu 2022.  

 Zákonný zástupce i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internet, atd. Všechny záznamy musí splňovat zásady etiky 
a dobrých mravů. *Rodné číslo eviduje HelloGoodbye na základě školského zákona ve své matrice a je součástí pojištění, 
kde je samozřejmě chráněno proti zneužití. 

 Pokud účastník  tábora poničí jakékoliv zařízení, je povinen uhradit škodu. 

 Účastník tábora se chová dle zásad slušného chování. V případě závažného porušení kázně, si organizátor tábora vyhrazuje 
právo  k vyloučení účastníka tábora bez možnosti náhrady.  

 Zákonný zástupce souhlasí s  dodáním potvrzení od lékaře, čestné prohlášení a informovaný souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Všechny dokumenty Vám budou zaslány v měsíci květen. 

 PŘESNÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE OHLEDNĚ PLATEB, STORNA, POVINNOSTÍ K DOLOŽENÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ 
DOKUMENTACE, ČI JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE, VÁM BUDOU VČAS PODÁNY, DLE NOVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÉ SE 
NÁS BUDOU V DANÝ TERMÍN TÝKAT. Děkuji za pochopení. 

 
 

 
Datum: …………………………………………..                                          Podpis: …………………………………………………………………………………………….. 

Projekt realizuje Klára van Sas, provozovna:Nám.Míru 192/95, Svitavy 568 02, IČ 72970561 
Mob: 777275472, email: info@hellogoodbye.cz, www.HelloGoodbye.cz 

mailto:info@hellogoodbye.cz

