
P Ř I H L Á Š K A  n a  a k c i  D Ě T Í  B E Z  H R A N I C  
 

Toto je přihláška na tábor: (zaškrtněte vybraný tábor)         

Tábor pro rodiče s dětmi  1     13. 7.  – 19.7.2014 

Tábor pro rodiče s dětmi  2    20. 7.  –  26.7.2014 

Tábor pro rodiče s dětmi  3    27.7.   –  2. 8.2014 

Tábor pro rodiče s dětmi  4    3. 8.    –  9. 8.2014 

Tábor pro rodiče s dětmi  5    10. 8. – 16. 8.2014              OBSAZENO 
 

Cena:    Dítě od 1 do 5 let věku (do 5. narozenin v době konání tábora):   2.299,- Kč 

Dítě od 5 do 10 let:       2.499,- Kč 

Dítě od 10 let výše:       2.699,- Kč 

Dospělá osoba:       2.799,- Kč 
 

Zaškrtněte počet dospělých osob - účastníků:                   1. dospělá osoba                    2. dospělá osoba 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ DOSPĚLÝCH ÚČASTNÍKŮ: …….…….……………………………………….…………………………………………. 

E- MAIL: ……………................................................................................……………….................................… MOBIL NA RODIČE:……….…………………... 

ADRESA: ……………………………………….……….……………………………………......……………….................................................................................…  

Zaškrtněte podle počtu Vámi přihlašovaných dětí a uveďte jejich jméno, příjmení a datum narození: 

      1 dítě, jméno a příjmení dítěte, datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      2 dítě, jméno a příjmení dítěte, datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      3 dítě, jméno a příjmení dítěte datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Poznámka: dítě do 1 roku a bez nároku na stravu a lůžko, pokud s ním jede alespoň 1 další platící dítě: zdarma 

Zvláštní upozornění rodičů na zdravotní stav dětí (alergie, zdravotní omezení, léky, speciální dieta pro dítě, atd.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zaškrtněte zvolený druh ubytování Vaší rodiny (každá rodina bude ubytována vždy samostatně): 

       1 chatka pro celou rodinu                   1 chatka pro rodiče (při nejméně 2 osobách) a 1 chatka pro děti (při nejméně 2 dětech) 

       1 pokoj s vlastní koupelnou (vana nebo sprcha) a WC - za příplatek na každou ubytovanou osobu vč. dětí ve výši 800,- Kč 

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 + příplatky) účastníkem. Platbu odešlete ihned po odeslání přihlášky, a to na náš účet č. 

2000009194/2010, variabilní symbol: 12014 (pro 1. turnus), a dále: 22014, 32014, 42014 a 52014, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno, příjmení a název 

tábora. Podpisem přihlášky souhlasíte s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí této přihlášky (na našem webu ke stažení). 

PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE OBYČEJNOU POŠTOU, NE DOPORUČENĚ na adresu - DĚTI BEZ HRANIC, Korunní 108, Praha 10, 10000                                                      
 

Dřívější účast na podobném táboře:   ANO     NE      kolikrát: …………      s DĚTMI BEZ HRANIC:    ANO     NE 

Co se Vám na minulých táborech pro rodiče s dětmi líbilo? ………………………………………………………………………………………………………………. 

Poznámka k Vašemu příjezdu (např. opožděný příjezd, apod.).: ………………………………….………………………………..…………………………………….  

O táboru jsem se dozvěděl(a) zakroužkujte, vyplňte 1. z letáku, kde?: ................................ 2. od známých: ……………………….. 

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

Objednávám:            CD s táborovými fotkami  ................................. 100,- Kč 
zaškrtněte                         Pojištění storno poplatků jen DĚTÍ .......................150,- Kč    (Dle VSP pro CP Kolumbus od Kooperativy, ke stažení na našem webu. 

Od pojišťovny dostanete zpět 100 % storna za DĚTI při hospitalizaci nebo upoutání dítěte na lůžko). 

                                    Pojištění storno poplatků DOSPĚLÁ OSOBA ...... 200,- Kč    (Dle VSP pro CP Kolumbus od Kooperativy, ke stažení na našem webu. 

Od pojišťovny dostanete zpět 100 % storna při hospitalizaci nebo upoutání na lůžko). 

                                Táborové tričko (zaškrtněte druh a zakroužkujte velikost) (pouze u přihlášek do 7.6.): ........................................... 200,- Kč 

                                                dětské: 1/2 (1-2 roky nebo cca 86-92cm), 3/4 (3-4 roky nebo cca 98-104cm), 5/6 (5-6 let nebo cca 110-116cm), 7/8 (7-8 let nebo 

cca 122-128cm), 9/11 (9-11let nebo cca134-146cm), 12/14 (12-14let nebo cca 152-164cm). 

                                               dámské (pro maminky): XS, S, M, L, XL, XXL.                    pánské (pro tatínky): S, M, L, XL, XXL, 3XL. 

 

DATUM. …………………………………………..  Podpis zákonného zástupce (klienta): …………………………………………… 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


