Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Přihláška na tábor
Název tábora: Jarní prázdniny na lyžích
Termín: 19.-23.2.2018

Účastnický poplatek: 2700 Kč

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………....
Datum narození: ………………………..

Rodné číslo: ……………………………….

Škola: ……………………………………. Třída: ………………………………………
Pojišťovna: …………………………………………
Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………………………..
Adresa (pokud je jiná): ………………………………………………………………….
Kontakt: telefon ………………………………….. email ……………………………..
Zdravotní omezení účastníka: .......................……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Úroveň lyžařských dovedností:
lyžař
slabý
začátečník
Prohlášení odpovědnosti za škody:
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání tábora. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji škodu uhradit v plné výši. Za cenné
předměty (hodiny, zlaté řetízky, MP3 přehrávače, mobilní telefony, atd.), které dáte dětem na tábor, SVČ neručí.
Každé dítě je pojištěno.
Použití osobních dat:
Svým podpisem stvrzujete, že souhlasíte s tím, že údaje o osobě uvedené na přihlášce může SVČ uložit ve své
databázi a případně je využít pro potřeby lékařského ošetření, pro provozovatele rekreačního zařízení, pro CK
zprostředkující tábor. Fotografie a videa pořízené během pobytu mohou být vyvěšeny na veřejně přístupných
místech (www stránky, nástěnka SVČ, FCB, …), případně zaslány do médií.
STORNO podmínky:
Přihlášku je možno zrušit nejpozději do 20.1.2018 bez udání důvodu. Po tomto termínu vyžadujeme storno
poplatek, pokud nebude zajištěn náhradník. Výše storno poplatků je uvedena ve všeobecných podmínkách. Při
nenaplnění minimální kapacity tábora (15 dětí) si provozovatel vyhrazuje tábor zrušit. Následně bude vrácena
platba v plné výši dle ceny tábora.
Podpisem stvrzuji, že si jsem vědom všeobecných podmínek na táborech pořádaných SVČ Rožnov, tyto
podmínky jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.svcroznov.cz, nebo v sídle provozovatele a jsem
seznámen s propozicemi táboru. Dále potvrzuji, že dodám do konce ledna doklad o seřízení lyží dítěte
přihlášeného na tábor od autorizovaného servisu. Svým podpisem povoluji odvoz svého dítěte na svah a zpět do MS
(služebním autem SVČ) pověřeným řidičem SVČ.

Datum: …………………..

Podpis zákonného zástupce: …………………………………

Kontakt: Bc. Jitka Proroková, tel.: +420 731 635 597; email: j.prorokova@svcroznov.cz

Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Potvrzení o seřízení lyží
Jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………………………………..
Váha dítěte:
……………………………………………………………………..
Značka (typ) lyží + délka lyží:
……………………………………………………………………..

Značka (typ) vázání:
……………………………………………………………………..
Pata
…………………………………………………………………….
Špička
…………………………………………………………………….
Prohlašuji, že výše uvedený typ lyží a vázání je odborně nastavený a schopný bezpečného
provozu dle váhy výše uvedené osoby.
Podpis a razítko servisu:

Dne

V

Kontakt: Bc. Jitka Proroková, tel.: +420 731 635 597; email: j.prorokova@svcroznov.cz

