ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na jarní příměstský tábor na Vaňkově kopci 2018 s výukou lyžování
Příjmení a jméno dítěte: …..................................................................... Datum nar.: ….......................
Bydliště: …......................................................................................................... ZTP: ….....................
Máme zájem o zapůjčení lyžařského vybavení: ANO* / NE (v případě ANO, vyplňte **)
**Výška dítěte: .….................….........Velikost obuvi: .…......
Úroveň lyžařských dovedností (označte):
A – pokročilý lyžař (dítě jezdí samostatně na lyž. vleku, kontrolovatelně zatáčí a umí zastavit)
B – mírně pokročilý(dítě zvláda základy zastavování a zatáčení)
C – začátečník (dítě nikdy nestálo na lyžích, nezvládá zastavovat)
Zvolte termín, ve kterém se Vaše dítě zúčastní našeho příměstského tábora:
5.2.-9.2.2018 Karviná
12.2.-16.2.2018 Frýdek-Místek
19.2.-23.2.2018 Nový Jičín
26.2.-2.3.2018 Bruntál
5.3.-9.3.2018 Opava
12.3.-16.3.2018 Ostrava
Pokud platíte fakturou, vyplňte fakturační adresu: …............................................................................
…............................................................................................................................................................
Příjmení a jméno zákonného zástupce dítěte: …...................................................................................
Tel.: ….................................................................... Email.: …..............................................................
Další telefonické spojení na rodiče či jiného zástupce: …....................................................................
Prohlášení zákonného zástupce:
Podepsáním přihlášky na tábor potvrzuji, že přihlášené dítě bude informováno o přísném zákazu požívání alkoholu,
omamných látek a kouření během tábora. Zároveň prohlašuji, že jsem sebe a přihlášené dítě seznámil s Táborovým
řádem (přiložen na konci dokumentu, dětem bude Táborový řád zopakován po příjezdu na tábor). V případě závažného
porušení táborového řádu může být účastník z tábora vyloučen.
V takovém případě hradí rodiče účastníka veškeré náklady s ukončením jeho pobytu spojené. Provozovatel nevrací
zpátky část účastnického poplatku. Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době
trvání letního tábora na vybavení tábora. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného
zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Nedoporučujeme brát žádné cenné věci a výpočetní techniku, pořadatel za ně
nebere žádnou zodpovědnost. Dále souhlasím s tím, že fotografie či videa mého dítěte, ať již skupinová nebo
individuální, mohou být umístěny na internetových stránkách organizátora tábora.

V ….................................. dne …........................

...….................................................
podpis zákonného zástupce dítěte

Tuto závaznou přihlášku zašlete do 20.1. 2018 podepsanou a naskenovanou na email: detskekurzy@vankuvkopec.cz
nebo poštou na adresu: Příměstský tábor, SKI areál Vaňkův kopec, Horní Lhota – Zátiší 1235, 747 64

