ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------„PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA“ – LETNÍ PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU

Zvolte termín:
8. – 12. 7. 2019 (pro děti ve věku 5 – 10 let, vstupní znalost AJ není nutná)
19. – 23. 8. 2019 (pro děti ve věku 7 – 12 let, předpokládá základní znalost AJ)

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………

Upozorňujeme na tyto zdravotní či jiné potíže: ……………………….

Jméno matky: …………………………………...............

Telefon.:…………....……..………………………………..

E-mail: ..................................................................

Jméno otce: …….…………………………...................

Telefon.:…………....……..………………………………

E- mail: .......................................................................

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Rezervační poplatek 1000,-Kč (nutno uhradit pro rezervaci místa do 31. 3. 2019. V případě vyššího počtu zájemců než 10,
rozhoduje při výběru datum úhrady.)
Doplatek celkové ceny 1900,-Kč uhraďte prosím do 31. 5. 2019.
Po obdržení závazné přihlášky Vám vystavíme fakturu. Místo v programu Vám závazně rezervujeme po
jejím uhrazení na náš účet.
Číslo účtu – Mgr. Michaela Slaninová: 5024558001/5500, poznámka: Prázdninová angličtina

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Účastník (jeho zákonný zástupce) má právo kdykoliv před zahájením akce odstoupit od účasti s tím, že si je vědom níže
uvedených stornovacích podmínek.
1. Odstoupení od účasti musí být provedeno písemně. Účast se považuje za zrušenou datem doručení oznámení ze strany
účastníka, nebo jeho zákonného zástupce.
2. Při odstoupení od účasti na akci je účastník povinen uhradit storno poplatek ve výši:
•

Pokud bude závazná přihláška zrušena 32 a více dní před zahájením tábora, prohlašuji, že souhlasím se stornovacím
poplatkem 1000,-Kč.

•

V případě zrušení 0-31 dní před konáním tábora celá částka propadá a nebude navrácena.

•

V případě náhrady dítěte jiným dítětem se storno poplatek neplatí.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
•
•
•

Souhlasíme s výše uvedenými stornovacími podmínkami a jsme si vědomi závaznosti přihlášky a stornovacích podmínek.
Zároveň se zavazujeme, že uhradíme případné škody, které by naše dítě způsobilo v průběhu pobytu na akci.
Bereme na vědomí, že pro hrubé kázeňské problémy může být dítě vyloučeno z další účasti na akci.

V .....................................................................

dne .......................................

2019

……………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce výše jmenovaného dítěte
Naskenovanou přihlášku zasílejte na e-mail: jazykykrumlov@gmail.com nebo odevzdávejte osobně Mgr. Slaninové nebo
Jelínkové. Více info na tel. 777 972 111.
Děkujeme a těšíme se!

