ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
konaný v termínu 10. – 14. 8. 2015
cena 1 400,- Kč za týden

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………..………….…………………………..…….……………………………….
Bydliště: ………………………………….......................................…………………...…………………………………………………………..
Datum narození: ……….…….……………………………………….. Třída, kterou dítě navštěvuje: ……….…….……………………
Zdravotní pojišťovna: ………………………...…………………………….………………………….. Kód: ………………………………………
Kontaktní email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon na zákonného zástupce po dobu trvání akce: …………………………………………..……………………………………….
Jména zákonných zástupců, bydliště (pokud se liší od dítěte):
Otec: ……………………………………...……………………..…….………………………………………………………………………………………
Matka: ………………………………………………………………...…………………………………..………………………………………………...…
Místo převzetí dítěte: budova školy NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ, Zborovské nám. 2018
Dítě bude chodit domů: samo / s doprovodem: ……..…………..………………………………………………………………………..
……..…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Pořadatel příměstských táborů:
NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích.
Sídlo: Lonkova 512, 530 09 Pardubice.
IČ: 71 341 269, www.skola-noe.cz, tel. 777 542 477, ředitelka školy chmelova@skola-noe.cz
Cena a platba:
Cena tábora zahrnuje obědy, pitný režim, pojištění dětí, materiál a další náklady.
Svačinku si děti nosí vlastní.
Uhraďte prosím na účet školy: 2200446559/2010 Fio banka, a.s.
Variabilní symbol: 55 + prvních šest čísel rodného čísla dítěte (např. pro dítě narozené 1.1.1999 ve tvaru
55995101). Do popisu pro příjemce platby prosím uveďte i jméno dítěte.
Přihlášky:
Přihlášku odevzdejte nebo zašlete do kanceláře školy nejpozději do 31. května 2015.
Dítě je na tábor přihlášeno přijetím přihlášky a zaplacením poplatku.
Nutné dokumenty pro nástup dítěte na příměstský tábor:
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
 Potvrzení o bezinfekčnosti
Storno podmínky:
Zrušení přihlášky na příměstský tábor ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
Objednaný pobyt na PT je možno zrušit pouze písemnou formou doručenou do NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ.
Objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena
takto:
 v době delší než 30 dnů před konáním tábora 100,- Kč z ceny PT
 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny PT
 14 - 7 dnů před konáním tábora 50 % z ceny PT
 v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny PT
 pokud bude pobyt dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu
dítěte (na základě lékařského potvrzení) činí odstupné 100,- Kč
Zrušení ze strany pořadatele:
Vratky peněz v mimořádných případech v průběhu příměstského tábora:
 bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu PT bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů,
poplatek za PT se nevrací.
 bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou
rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých
nákladů
 bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vykázáno z příměstského tábora, bude vrácena část ceny
tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku PT
 přestane-li dítě docházet na PT z vážných zdravotních důvodů bude rodičům vrácena část ceny tábora
po odečtení dosud vzniklých nákladů
Tímto přihlašuji své dítě na příměstský tábor.
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.
V …………………………………………………………..……… dne……………………..……..……………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………....…………………………………………………….…
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