PŘIHLÁŠKA na akci DĚTÍ BEZ HRANIC
Zaškrtněte Vámi vybraný tábor:
Záchranná mise 1

28.6. - 10.7.2014 - 5.199,- Kč* (*Při platbě do 31.3.2014 cena: 4.999,- Kč)

Léto bez hranic 1

28.6. - 10.7.2014 - 4.499,- Kč*(*Při platbě do 31.3.2014 cena: 4.299,- Kč)

Léto bez hranic 2

10.7. - 22.7.2014 - 4.499,- Kč* (*Při platbě do 31.3.2014 cena: 4.299,- Kč)

Léto bez hranic 3

22.7. - 3.8.2014 - 4.499,- Kč* (*Při platbě do 31.3.2014 cena: 4.299,- Kč)

Léto bez hranic 4

3.8. - 15.8.2014 - 4.499,- Kč* (*Při platbě do 31.3.2014 cena: 4.299,- Kč)

První tábor: 2.399,- Kč

28.6.-4.7.

4.-10.7.

13.-19.7.

20.-26.7.

27.7.-2.8.

3.-9.8.

Podpisem přihlášky se účastník závazně přihlašuje na vybranou akci pořadatele O.S. DĚTI BEZ HRANIC, IČO: 26659034, Jeremenkova
70, Praha 4. Pořadatelem je závazně potvrzena až po zaplacení ceny tábora (pobyt + příplatkové služby) účastníkem. Platbu odešlete
ihned po odeslání přihlášky, a to na náš účet č. 2000009194/2010, Variabilní symbol: datum narození dítěte (ve formátu
DENMĚSÍCROK), do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a název tábora. Podpisem přihlášky souhlasíte s našimi
Všeobecnými smluvními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí této přihlášky (také jsou na našem webu v sekci Ke stažení).

PŘIHLÁŠKU POŠLETE OBYČEJ. POŠTOU, NE DOPORUČENĚ! DĚTI BEZ HRANIC, Korunní 108, Praha 10, 10000
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:………………………………………………………………….....................………...…………..
DATUM NAROZENÍ (DEN/MĚSÍC/ROK): ……….…………........… E- MAIL RODIČŮ: ..............................…………………
ADRESA:. ………………………………………………......………………… MOBIL NA RODIČE:……….…………………...
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (zákazníka)………….…………………………............………….………….
Zvláštní upozornění rodičů (alergie, zdravotní omezení, léky, atd.)/poznámka/požadavky na ubytování a oddíl:
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
Dřívější účast dítěte na táboře

NE

ANO

kolikrát: …………

s DĚTMI BEZ HRANIC:

ANO

Dítě je plavec

NE

ANO

poznámka:………………………..………...........................

NE

Základní povahové rysy dítěte: …………………………………………………………………………….………….
Zájmy, záliby, sport:……………………………………………………………………………………………………
Co se dítěti na minulých táborech nejvíce líbilo:………………………………………………………………………
V případě neposlušnosti dítěte doporučuji:.……………………………………………………………………………
Mohlo být/bylo Vaše dítě objektem šikany? (ve škole, na táboře, atd.): ....................................................................
Využití vlastní dopravy

ANO

NE

poznámka k vlastní dopravě: ................................................

O táboru jsem se dozvěděl(a) zakroužkujte, vyplňte

1. z letáku, kde: ..................................... 2. od známých ...........................

(jen pro nováčky, děkujeme)

3. jinak:...........………...…………...... 4.z internetu:

uveďte server

www.seznam.cz, www.borovice.cz, www.google.cz, ...........................
Objednávám:

CD s táborovými fotkami ………........... 100,- Kč

(zakroužkujte)

Táborové tričko (pán./dám., vel.: S, M, L, XL, dětské: 6 let (106 - 116 cm), 7-8 let (118 - 128 cm), 9-10 let
(130 - 140 cm), 11-12 let (142 - 152 cm)) (pouze u přihlášek do 15.5.) .......... 200,- Kč
Celodenní výlet do Aquaparku .................. 400,- Kč (zahrnuje: dopravu, vstup, dozor)
Projížďka na koni (vedeném instruktorem)..... 150,- Kč
Lanové aktivity (vysoká a nízká lana od profesionálů) ........ 250,- Kč (u tábora ZM 1 je již v ceně)
Pojištění storno poplatků ............................200,- Kč (Dle VSP pro CP Kolumbus od Kooperativy - část F, G, A, ke
stažení na našem webu. Od pojišťovny dostanete zpět 100 % storna při hospitalizaci nebo upoutání dítěte na lůžko.)

pozn.: vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli (kromě storno pojištění) příplatkovou službu při malém zájmu (peníze vrátíme).

DATUM: …………………………

………………………………….
Podpis zákonného zástupce
(zákazníka)

