Závazná přihláška na letní příměstský tábor na Ranči v Údolí
Provozovatel:
Karel Havlák
Kryštofovo Údolí č. 7, 46001
IČ: 74497715
Provozovna a místo konání tábora:
Ranč V Údolí
Kryštofovo Údolí č. 7, 46001
Účastník tábora :
Jméno: ………………………………………………….
Příjmení: ………………………………………………..
Datum narození: …………………………......................
Bydliště: ……………………………………………….. PSČ:………………………….
Zdravotní pojišťovna:…………………………………………..
Zákonný zástupce:…………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon………………………….…… E-mail.:…………..……………………..…
Termín tábora:………………………….………………2020

Cena tábora: 2950,-Kč – turnusy bez spaní

: 3200,-Kč – turnus se spaním

(dle zveřejněného rozpisu turnusů na internetových stránkách provozovatele)

Údaje o zdravotním stavu dítěte:
Závažné nemoci, zdravotní omezení, omezení stravy, jiné požadavky:
ANO - NE
V případě označení ANO, prosím uveďte jaké:……………………………………………………....………
….…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...
Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat na adresu provozovatele a zálohu ve výši 1000,-Kč zaslat na účet č.:
1022758415 kód banky 6100, zpráva pro příjemce-jméno účastníka tábora. Nebude-li záloha
uhrazena nejpozději do 14ti dnů od zaslání vyplněné přihlášky, bude zájemce z registrace na tábor vyřazen.
Zbytek celkové částky je splatný na stejný účet nejpozději 14ti dnů před začátkem tábora.
Přihlášku je možné zaslat až po telefonické konzultaci s provozovatelem tábora o volné kapacitě
na konkrétní termín.

-2Po obdržení zálohy, stejně jako doplatku, bude ze strany provozovatele na adresu zákonného zástupce
dítěte, zasláno potvrzení o provedené platbě. Možnost osobního předání zálohy a doplatku, stejně jako
převzetí potvrzení o platbě, je možné po tel. dohodě s provozovatelem. Zaslání veškerých písemností je
rovněž možné elektronickou cestou na rancvudoli@email.cz.

Čestné prohlášení zákonného zástupce účastníka tábora:
Souhlasím s účastí dítěte na letním příměstském táboře s koňmi v uvedeném termínu. Seznámil(a) jsem se
s podmínkami účasti a bylo mi umožněno seznámit se s prostředím v němž se bude tábor konat. Prohlašuji,
že dítě je schopno se tábora zúčastnit, že jsem uvedl(a) všechny potřebné údaje a nic nezamlčel(a), zejména
o zdravotním stavu dítěte. Jsem si vědom(a) rizik pro dítě vyplývajících z jízdy na koních a ponících a
možnosti pádu z nich. Jakoukoliv změnu zejména zdravotního stavu dítěte, před začátkem tábora oznámím
provozovateli.
Souhlasím s tím, aby se během tábora mé dítě účastnilo kromě jízdy na koni dalších táborových aktivit
a to: vycházek do lesa a pohybu po lese, sportovních her a soutěží, opékání buřtů, přímého kontaktu s
koňmi, poníky, kočkami, ovečkami a králíky.
Na internetových stránkách provozovatele tábora, tedy www.rancvudoli.eu, jsem se seznámil(a)
s Provozním řádem příměstského tábora.
V první den tábora, před jeho započetím, předám provozovateli „Hygienické prohlášení
zákonného zástupce“ ve smyslu zák.č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví (viz. formulář ke
stažení na www.rancvudoli.eu). Jsem seznámen s tím, že bez tohoto Hygienického prohlášení, by se mé
dítě nemohlo tábora zúčastnit.
Dávám provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte dle zák. 101/2000 Sb. Beru na vědomí,
že veškeré písemnosti týkající se jednotlivých účastníků tábora, jsou ze strany provozovatele uchovávány a
je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Souhlasím s tím, aby mému dítěti bylo po dobu trvání tábora ze strany provozovatele zřízeno úrazové
pojištění u - Kooperativa pojišťovna a.s., a této pojišťovně předány osobní údaje účastníka.
Jsem si vědom(a) právních následků, pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé.

V………………………………...…..

dne………….……………….2020

Podpis zákonného zástupce účastníka tábora: ……………………………………………………………...…..

