Závazná přihláška na jazykový tábor Maděrovka
Jméno a příjmení účastníka:____________________________________Muž / žena (zakroužkujte)
Rodné číslo:_________________________________Zdravotní pojišťovna:____________________
Národnost :_________________________ státní příslušnost : _______________________________
Adresa trvalého bydliště:_____________________________________________________________
Zákonný zástupce:______________________________telefon :_____________________________
Telefonní číslo účastníka :________________________________Email:_______________________
Alergie, dieta, pravidelně užívané léky a jiné zdravotní potíže :
_______________________________________________________________________________________
Je vaše dítě plavec? ____________________
znalost angličtiny (vyberte a označte)

základní znalost – středně pokročilá – pokročilá

Doprava vlastní či společná (cena za obě jízdy 380,- Kč) _____________________(nástupní místo Praha)
..... Term T1 (3.7. - 10.7) .....Term T2 (10.7. – 17.7) .....Term T3 (17.7. – 24.7.) …..Term T4 (24.7.-31.7.)
(požadovaný termín/y označte křížkem)
Cena jazykového tábora za objednané termíny: ……...... Kč (možná sleva za sloučení 1000-2000,-Kč)
Instrukce:
1) Vyplněnou přihlášku zašlete, co nejdříve naskenovanou s podpisem na email:
tabor@ jazykovytabormaderovka.cz nebo maderovka@volny. cz, popř. poštou na adresu:
Hotýlek Mlýn Maděrovka, Sepekov 66, 39851 Sepekov
2) Uhraďte zálohu ve výši 1000,-Kč z ceny pobytu nebo plnou cenu do 10-ti dnů od odeslání přihlášky
na účet 180554448/0300 ČSOB Milevsko. Zbytek ceny uhraďte do 30.6.2016 , nebo hotově při nástupu.
Při platbě vždy uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, do poznámky platby jméno a
příjmení dítěte a termín!
3) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, napište na zadní část přihlášky fakturační údaje
firmy (název, sídlo, IČO, částku a kam máme fakturu zaslat). V případě potřeby se s námi spojte.
4) Místo na táboře je rezervováno po obdrženích přihlášky a zaplacením zálohy platby.
(viz bod 1)
Rezervaci potvrzujeme na Váš e-mail. Pokud by potvrzení v odpovídajícím termínu nedorazilo,
kontaktujte nás kvůli vyřešení případného problému.
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržování patřičných
ustanovení všeobecných podmínek, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na jazykovém táboře
(táborový a denní řád, smluvní podmínky tábora). Souhlasíte s tím, aby organizátor jazykového tábora
zpracoval a evidoval osobní údaje poskytnuté v souvislosti s přihlášením na jazykový tábor Maděrovka.
Zároveň dáváte souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci a propagaci
našeho střediska.
V___________________ dne ____________
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__________________________
Podpis zákonného zástupce

