Přihláška na tábor Borek u Miletína (2.7 – 16.7. 2021)
Kapacita tábora je omezena, děti budou na tábor přijímány dle data přihlášení a zaplacení zálohy.

Pořadatel:
Ekologické centrum Orlov o.p.s.
Plzeňská 134, 261 01 Příbram
IČ 24751073
info@eco-centrum.cz
Místo konání

Datum konání: 2. 7. – 16. 7. 2021
Letní tábor Borek u Miletína
Údaje o účastníkovi

Jméno a příjmení
Datum a rok narození
Velikost trička (označte)

dětská velikost
dospělácká

Dítě je

plavec /

S

M

L

XL

neplavec

Údaje o rodiči / zákonném zástupci
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Email
Souhlasím, že během tábora budou platit tato pravidla:
1. Žádný alkohol, žádné drogy (kouření je také považováno za drogu).
2. Zákaz opouštění areálu tábořiště bez vědomí vedoucího a bez doprovodu dospělé osoby.
3. Zákaz používání mobilního telefonu (a dalších elektronických zařízení) během programu. Jsem si vědom/a,
že po porušení pravidel může být účastník odeslán domů bez nároku na vrácení peněz.
Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů, fotografií a videí
Dávám svým podpisem souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů o dítěti, a to po dobu nutnou k
realizaci tábora a k interním potřebám organizace. Souhlasím také s tím, že během tábora může mé dítě být
foceno či natáčeno a pořízený materiál může být použit k propagaci Ekologického centra Orlov o.p.s.
Určení oprávněné osoby dle zákona o zdravotních službách
1. Jako zákonný zástupce nezletilého určuji a zplnomocňuji v souladu se zákonem o zdravotních službách
oprávněnou osobu za Ekologické centrum Orlov o.p.s., která má právo na informace o zdravotním stavu
nezletilého po dobu letního tábora Borek v termínu 2. – 16. 7. 2021.
2. Současně určuji, že tato osoba může nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy či
kopie této dokumentace a má právo být přítomna při poskytování zdravotní péče pacientovi, pokud to
charakter daného výkonu umožňuje.
3. Dále rodič bere na vědomí a souhlasí, že v případě potřeby budou veškerá nezbytná ošetření a zákroky
provedeny v nemocnicích Hořice, Jičín nebo Hradec Králové.
4. Oprávněná osoba – MVDr. Luboš Gardoň nebo jím pověřený zdravotník tábora.
5. Souhlasím s převozem dítěte osobním automobilem v případě nutnosti (např. k lékaři).
Podpis rodičů/ zákonných zástupců
Prohlašuji, souhlasím a beru na vědomí (vyplní rodič/zákonný zástupce)

V…………………... dne………………….

podpis…………………………………
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Přihláška na tábor Borek u Miletína (2.7 – 16.7. 2021)
Pokyny k zaslání přihlášky a k platbě
Do tábora budou děti přijímány dle data úhrady zálohy, kapacita tábora je omezena.
Při podávání přihlášky je potřeba uhradit zálohu dle přiložených platebních podmínek. Do 31. 5.
2021 musí být zaplacen celý pobyt na táboře ve výši 5 800,- Kč.
Potřebujete-li zálohovou fakturu, fakturu pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu apod.,
kontaktujte nás individuálně na mailu: info@eco-centrum.cz
Vyplněnou přihlášku s údaji (strana 1) odešlete na email info@ecocentrum.cz nebo na naši
adresu. Originál přihlášky spolu s povinným prohlášením a dotazníkem o zdravotním stavu předáte
při nástupu do autobusu.
Stornopoplatky:
V případě zrušení pobytu do 30.4. 21 je storno poplatek ve výši 1000,- Kč, při zrušení do 31.5. 21
je storno poplatek ve výši 2000,- Kč, po 31.5.21 je storno poplatek ve výši 4000 Kč. Při zajištění
náhradníka se storno poplatek neúčtuje. V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora nevzniká
nárok na vrácení poplatku ani jeho poměrné části. Doporučujeme sjednat individuální pojištění proti
stornu u komerčních pojišťoven.

V případě zrušení pobytu nebo tábora z důvodu COVID-19 (vládní nařízení
z důvodu pandemie COVID-19) vracíme zpět 100% platby.
Platební podmínky
Cena (zahrnuje ubytování, dopravu,
stravu, celodenní pitný režim, úrazové
pojištění, náklady na program, tričko
a spoustu skvělé zábavy)
Sleva při jednorázové úhradě pobytu

5 800,- Kč

a/ při úhradě pobytu do 31.3.2021 je cena 5 400,- Kč
b/ při úhradě pobytu do 30.4.2021 je cena 5 600,- Kč

Sleva při platbě za sourozence

Cena je 5 500,- Kč/dítě

Rezervace a úhrada:

Na základě přihlášky obdržíte variabilní symbol. Po
úhradě zálohy je rezervováno místo na táboře.
1/ Přihlášky přijaté do 31. 3. 2021:
a/ úhrada zálohy do 15. 4. 2021 ve výši 1 000,- Kč
b/ doplatek do 31.5.2021 ve výši 4 800,- Kč.
2/ Přihlášky přijaté do 30. 4. 2021:
a/ úhrada zálohy do 10.5. 2021 ve výši 2 000,- Kč
b/ doplatek do 31.5.2021 ve výši 3 800,- Kč.
3/ Přihlášky přijaté po 1.5.2021 úhrada do 31.5. 2021 ve
výši 5 800,- Kč.

Zrušení pobytu či tábora z důvodu
COVID-19 (vládní nařízení z důvodu
pandemie COVID-19)

Vracíme 100% platby zpět.
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