Chata Spartak Javorníky
Nový Hrozenkov 243, 756 04, IČO: 426 22 808
Tel: 737 360 890, 603 289 474, www.chataspartak.cz
E-mail: chataspartak@chataspartak.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na letní pobytový tábor

DIVOKÝ ZÁPAD 2016
Typ tábora:
Místo konání:
Termín:
Cena tábora:
Podrobné informace:

pobytový
Javorníky, chata Spartak
31. 7. – 7. 8. 2016
3.000,- Kč
PaedDr. Karla Hovadíková tel. 737 360 890
Lubomír Kocfelda tel. 603 289 474
_______________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení:………………………………………………..………….…………………………..……….
Bydliště………………………………….......................................…………………...……………..…...……..
Datum narození:……….…….……… Třída …..….. Státní občanství: ….……. Národnost: …..…..….……
Zdravotní pojišťovna: ………………………...… E mail: …………..…………………………………………
Telefon na zákonného zástupce po dobu trvání akce: ….………………...……………………………………..
Jména zákonných zástupců – Bydliště – Telefon:
Otec ………………………………………...……………………..…….………………………………………
Matka
………………………………………………………………...…………………………………..…..….
_______________________________________________________________________________________
Poplatek za pobyt Vašeho dítěte uhradíte:
V hotovosti:………………………………………… Složenkou: …………….………………………………
Převodním příkazem: …………………………….... Číslo účtu: …….………………………………………
Číslo našeho účtu: 167363751/0300

Variabilní symbol:

________________________________________________________________________________________________
Poplatky za ošetření dítěte:
Náklady spojené s ošetřením dítěte v průběhu tábora hradí v plné výši zákonní zástupci dítěte (poplatky u lékaře, léčiva, hospitalizace,
a.j.). Veškeré poplatky za lékařská ošetření dítěte jsou zákonní zástupci dítěte povinni uhradit na účet Chata Spartak ihned po

převzetí dítěte na základě předložených dokladů o zaplacení.
Upozornění pro rodiče:
a) Zrušení přihlášky na pobytový tábor ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný pobyt na PT je možno zrušit pouze písemnou formou na : chataspartak@chataspartak.cz
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
- v době delší než 30 dnů před konáním tábora 0,- Kč z ceny PT
- 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny PT
- 14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % 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
b) Vratky peněz v mimořádných případech v průběhu pobytového 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 rodiči písemně
prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vykázáno z pobytového tábora, bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud
vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku PT
- bude-li dítě pobyt dítěte na PT přerušen z vážných zdravotních důvodů, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení
dosud vzniklých nákladů.

Ve Zlíně: ……………..………

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

Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
Jméno dítěte: ……………………………………...……………..……………..……………………………….
Datum narození: ………………………..…………...………………………………..…………………………
Dítě prodělalo tyto nemoci:..……………………….…...……………………………………...………………..
…………………………………………………….……………………………...……………...………………
Upozorňuji na: ……………………………………………….……………………...……………………..……
Důležité informace o dítěti, se kterými by měl být vedoucí tábora seznámen (léky, sportovní nezpůsobilost
a jiná zdravotní omezení)
Potvrzuji, že v současné době je dítě zdravé a smí se zúčastnit tábora pořádaného Chatou Spartak,
Nový Hrozenkov 243.

Ve Zlíně dne:……..……………….

………………………………………………..
Podpis a razítko lékaře


Toto prohlášení vyplňte a odevzdejte v den nástupu na tábor s aktuálním datem dne zahájení tábora !

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Čestně prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti:
Jméno: ……………………………………………….………… Datum narození: ……….....……….……….
Adresa bydliště: …………………………………...………………………………………………………….…
karanténní opatření a že dítě netrpí v den nástupu na Pobytový tábor pořádaný Chatou Spartak,
Nový Hrozenkov 243, v termínu …………………………………., žádnou infekční chorobou.
Není mi též známo, že by v poslední době přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou či
nakažlivou nemocí.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Upozornění pro zákonné zástupce dítěte !
V případě nutného ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení se zavazuji uhradit zpětně příslušnou platbu na
základě dokladu o zaplacení ošetření dítěte ve prospěch Chaty Spartak, Nový Hrozenkov 243, 756 04.

Ve Zlíně dne:

31.7.2016

………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce

