z. s.
Organizace Letního sportovního tábora v Ledči nad Sázavou
Sídlo: Mánesova 40/1056, Praha 2, 120 00, mobil: 604 365 919, e-mail: info@taborvledci.cz

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji závazně své dítě na Letní sportovní tábor v Ledči nad Sázavou od 29.6. 2019 do 13. 7. 2019
Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________ Rodné číslo: ____________________
Kontakt na rodiče (zákonné zástupce): ______________________
Adresa: ___________________________________ Město: ______________________ PSČ: ____________
Tel.: ______________________________ E -mail: ________________________________________________

Dítě v tomto roce navštěvuje _____ třídu ZŠ (u víceletých gymnázií uveďte ekvivalentní třídu ZŠ).
Počet účastí na táboře v Ledči nad Sázavou: _______
Dítě je:

 neplavec

 začátečník

 plavec

Zvláštní upozornění rodičů (např. stravovací a jiné návyky, fyzická onemocnění a další informace, které bychom
měli o Vašem dítěti vědět):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
V oddíle chci být s*

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

* tento požadavek bude akceptován pouze v případě, že dítě zde uvedené napíše jméno Vašeho dítěte na svou
přihlášku. Organizátoři tábora si vyhrazují právo požadavek neprovést z organizačních důvodů (např. větší věkový
rozdíl, rozdílné pohlaví dětí, možnosti ubytování, apod.)

Způsob úhrady:

 fakturou *

 převodem

* v případě požadavku platby fakturou vyplňte prosím uvedené údaje. Platba fakturou je vhodná v případě, kdy vám např. zaměstnavatel
přispívá z FKSP, apod.

Název a adresa firmy : _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PSČ: _______________ IČ: ______________________________ DIČ: _______________________________
Specifické požadavky na text faktury (např. osobní číslo zaměstnance, apod.): ___________________________
__________________________________________________________________________________________
Na
stránky
taborvledci.cz,
http://taborvledci.rajce.idnes.cz/,
youtube.com/taborvledci
a
https://facebook.com/taborvledci/ mohou být ukládány obrazové, zvukové a audiovizuální záznamy Vašeho syna
/ dcery zobrazující činnost z průběhu tábora. Fotografie a videa zvyšují informovanost rodičů o činnosti Vašich
dětí.
ANO/NE (nehodící se škrtněte)
________________________
podpis zákonného zástupce
Poznámka: Spolu s přihláškou je nutné nám poslat i Zdravotní posudek o způsobilosti dítěte, potvrzený
lékařem a Vámi podepsaný!
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s Pravidly Letního sportovního tábora LEDEČ 2019.
V _______________, dne _______ 2019
_________________________________________________
Jméno rodiče (zákonného zástupce)

________________________
podpis zákonného zástupce

