PŘIHLÁŠKA – HURÁ, JEDEME NA TÁBOR - JIZBICE 2022 AUTISTI

CENTRUM PRO VŠECHNY
Jizbice 32, 288 02 Nymburk
mob. 606 84 60 48
e-mail: centrumprovsechny@seznam.cz
www: centrumprovsechny.cz
IČO: 27020053, účet: 202972297/0300

Příjmení a jméno dítěte:…………………………………………………………………………………………………
Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………..…
Datum narození:………………………………………......................................................Věk dítěte.....................
Škola:……………………………………........................................................................Třída:..............................
Telefon /nejlépe všechny kontakty/:……………………….……. matka

……………………………………otec

E-mailová adresa: ……………………………………………….
Přihlášku pro tábor pro AUTISTY a další OZP – PEVNOST BOYARD, konaný v termínu 10. – 16. ČERVENCE
2022 na táborové základně Jizbice 32, Nymburk, zasílejte na jizbice.cpv@seznam.cz anebo poštou na Kolínská
282, Nymburk 28802 nejpozději do 30. dubna. Společně se závaznou přihláškou zašlete vyplněný i
osobní/zdravotní dotazník. Bez tohoto včas dodaného dotazníku nebude vaše dítě přijato na tábor!
Částku 4 000,-Kč je třeba uhradit do konce dubna na účet spolku č. u.202972297/0300. Ať platíte poštou či
převodem, nezapomeňte uvést do poznámek jméno dítěte! Od 1. května je celková cena na osobu vždy o 100,Kč vyšší, od 1. června o 200,- Kč vyšší a od 1. července o 300,- Kč.! Plaťte včas! Pozdější platba je navýšena o
400,-Kč. NELZE HRADIT PLATBU HOTOVĚ nebo V DEN ZAČÁTKU TÁBORA NA MÍSTĚ!! Každou pozdější platbu
(po 30. 4. 2022) je nutné hlásit, jinak vaše místo bude nabídnuto jiným zájemcům. Nebude-li se dítě moci
zúčastnit pobytu, nutno včas nahlásit jeho neúčast jak telefonicky, tak dodatečně i e-mailovou či písemnou formou.
Volejte na následující čísla: Kučerová Martina 606846048 či Kupcová Kateřina 602294429.
STORNO POPLATKY (ZA KAŽDÉHO PŘIHLÁŠENÉHO TÁBORNÍKA Z CELKOVÉ ZAPLACENÉ CENY POBYTU):
Během května

25%

Během června

50%

14 dní před táborem

75%

V den tábora

100%

Při zajištění náhradníka se účtuje administrativní poplatek 100,- Kč. Při předčasném ukončení tábora se vrací
poměrná část stravovacího limitu 100,-Kč/den. Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo turnusy zrušit,
nebo sloučit.
Bližší informace pro všechny rodiče na telefonním čísle 606 84 60 48 či e-mailové adrese jizbice.cpv@seznam.cz.
Zaslaná přihláška je ZÁVAZNÁ i bez včasně uhrazené táborové platby (do 30. 4. 2022) a vztahují se na ni
storno podmínky uvedené výše. Automaticky jsou před přihlášeny všechny děti, které se zúčastnily táboru 2021,
ostatní zájemci svou účast musí konzultovat s paní Kučerovou!!!
Členský příspěvek je placen ve výši 200,-Kč a je podmínkou účasti dítěte na táboře. Pro průkaznější a přehlednější
informaci vás žádáme, abyste tento členský příspěvek hradili samostatně a pouze elektronicky na číslo účtu
202972297/0300 s poznámkou jména dítěte do kolonky pro příjemce. V žádném případě ČP nehraďte společně
s táborem!!!
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním a uchováním uvedených údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a to za účelem evidence účastníků akce. Souhlasím s fotografováním a pořizováním dalších audiovizuálních záznamů.

V.…………………………………dne……………………
Tento turnus je materiálně a finančně podpořen těmito firmami:

………………………………………..
podpis

K pobytu na tábořené je nutné také odevzdání prohlášení o bezinfekčnost, které lze odevzdat až na táboře, s datem
nástupu či datem předchozího dne.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte – bezinfekčnost
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………..…….………………...................................................
narozenému ……………………………...bytem…………….……………………………………………………………
změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění /průjem, teplota apod./ a okresní hygienik ani ošetřující lékař
nenařídil karanténní opatření. Není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které
onemocněli přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit letního pobytu v přírodě. Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby
toto prohlášení bylo nepravdivé.

Dne...............................

….………………………………………….
podpis zákonných zástupců

Tento turnus je materiálně a finančně podpořen těmito firmami:

