
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022
Pořadatel: Veselý Čertík, z.s. Národních hrdinů 3, 190 12, Praha 9, IČO 26576058
Nejsme plátci DPH Zapsán u : 310015 - Úřad městské část Praha 14
Tel.: 725 555 321, E-mail: info@veselycertik.cz www.veselycertik.cz

 
11.7. - 15.7.2022 Kdo si hraje nezlobí/cena 2990,-
18.7. - 22.7.2022  Dopravní toulky Prahou/cena 2990,-
15.8. - 19.8.2022 Pražské toulky přírodou /cena 2990,-
22.8. - 26.8.2022 Praha cestou naučnou/cena 2990,-

(vyberte termín,-y, na které se hlásíte, ostatní prosím vymažte).

Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________

Datum narození: _____________________________________  Zdravotní pojišťovna: ________________

Adresa trvalého bydliště: _____________________________________________ PSČ: _____________

Zákonný zástupce: ____________________________________________________________________

Tel. č. ___________________________ E-mail: _____________________________________________

Zdravotní stav (alergie,léky,apod.): 

_____________________________________________________________________________________

Důležité informace:

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je potřeba dohlédnout. 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Instrukce:
1) Vyplněnou přihlášku zašlete, co nejdříve emailem nebo doručte osobně do MC a RK Veselý Čertík, Národních hrdinů 3, 190 12, 
 Praha 9, Dolní Počernice nebo naskenovanou s podpisem na: info@veselycertik.cz
2) V případě zájmu o příměstský tábor uhraďte zálohovou částku 1000,- Kč nejpozději do 1.června 2022 a zbylou část do začátku tábora na 
účet č. 2500448433/2010. Při platbě vždy uveďte variabilní symbol , který bude přiřazen při potvrzení přihlášky – 
odesíláme emailem, do poznámky jméno dítěte a turnus příměstského tábora! 
Cena 2990,-Kč/dítě, druhé dítě- sourozenc 2790,-Kč.Při účasti na více turnusech – od druhého turnusu cena 2790,-Kč/dítě. 
MOŽNOST PLATBY  POUKÁZKAMI BENEFIT PLUS (nelze uplatnit nabízené slevy – sourozenecká a víceturnusová).
Věk dětí od 4 do12 let.
3) V případě zájmu o jednotlivé dny kontaktujete organizátora na info@veselycertik.cz. Tato služba bude poskytována jen v případě volné 
kapacity. Cena dle dohody v závislosti na počtu dní.
4) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, napište k přihlášce fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, částku a kam máme 
fakturu zaslat). Pokud využijete služby BENEFIT PLUS, prosíme o informaci předem. V případě potřeby se s námi spojte.
5) Podrobný program jednotlivých dnů Vám zašleme během měsíce června.

Stornovací poplatky:
Vrácení 50% z ceny, dojde-li ke zrušení méně než 14 dní před akcí
Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že si přihlášený účastník za sebe najde
náhradu. V případě onemocnění se na základě lékařského potvrzení vrací účastníkovi celá částka krácená
o manipulační poplatek 100 Kč.
Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a rovněž souhlasím s případným použitím
fotografií z tohoto tábora pro propagační účely Veselého čertíka.
S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V _________________ dne ____________                                           __________________________________
                                 podpis zákonného zástupce
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