ZÁVAZNÁ PŘHLÁŠKA

ZÁVAZNÁ PŘHLÁŠKA

na Přívesnický tábor pro pokročilé

na Přívesnický tábor pro pokročilé

Termín konání: 11.-15.7.2022

Termín konání: 11.-15.7.2022

Poplatek za tábor: 1650,- Kč

Poplatek za tábor: 1650,- Kč

Příjmení a jméno: …………………………………………….

Příjmení a jméno: …………………………………………….

Rodné č. ………………………………………………………

Rodné č. ………………………………………………………

Adresa bydliště (včetně PSČ):………………………………..

Adresa bydliště (včetně PSČ):………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

tel.rodiče (i mobil)...…………………………………………..

tel.rodiče (i mobil)...…………………………………………..

mail na rodiče: ………………………………………………..

mail na rodiče: ………………………………………………..

škola: …………………………………………………………

škola: …………………………………………………………

po vyplnění a odevzdání závazné přihlášky obdržíte další informace

po vyplnění a odevzdání závazné přihlášky obdržíte další informace

ÚDAJE O RODIČÍCH

ÚDAJE O RODIČÍCH

Otec jméno……………………………………………………………

Otec jméno……………………………………………………………

Zaměstnavatel :……………………………………………………….

Zaměstnavatel :……………………………………………………….

Telefon:……………………………………………………………….

Telefon:……………………………………………………………….

Matka jméno:………………………………………………………....

Matka jméno:………………………………………………………....

Zaměstnavatel:………………………………………………………..

Zaměstnavatel:………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………….

Počet sourozenců dítěte ………………………………………………

Počet sourozenců dítěte ………………………………………………

Upozornění rodičů na vlastnosti a zvláštnosti dítěte………………….

Upozornění rodičů na vlastnosti a zvláštnosti dítěte………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Potvrzujeme správnost všech uvedených údajů a jsme si vědomi

Potvrzujeme správnost všech uvedených údajů a jsme si vědomi

závazností přihlášky. Souhlasíme, aby naše dítě bylo zařazeno na tábor a

závazností přihlášky. Souhlasíme, aby naše dítě bylo zařazeno na tábor a

aby se účastnilo akcí táborem pořádaných. Zavazujeme se, že uhradíme

aby se účastnilo akcí táborem pořádaných. Zavazujeme se, že uhradíme

případné škody, které by naše dítě nedbalostí či nekázní způsobilo.

případné škody, které by naše dítě nedbalostí či nekázní způsobilo.

Bereme na vědomí, že za hrubé porušení táborového řádu může být dítě

Bereme na vědomí, že za hrubé porušení táborového řádu může být dítě

potrestáno

potrestáno

až

vyloučením

zveřejňováním fotografií

z tábora.

Zároveň

souhlasíme

s příp.

našeho dítěte z činnosti tábora za účelem

propagace.
V ………………………….

až

vyloučením

zveřejňováním fotografií

z tábora.

Zároveň

souhlasíme

s příp.

našeho dítěte z činnosti tábora za účelem

propagace.
dne …………………………………….
podpis rodičů (nebo zákon. zástupce)

V ………………………….

dne …………………………………….
podpis rodičů (nebo zákon. zástupce)

