ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ VÍKEND
„EXCALIBUR“
26.-28.4. 2019
Přihlašuji:
Jméno a příjmení ...........................................................................................
Rodné číslo.....................................................................................................
Adresa.............................................................................................................
na jarní víkend „EXCALIBUR“
v termínu 26. – 28. 4. 2019 na základně ve Zlaté Koruně.
Kontakt na zákonného zástupce:
Tel.:..............................................................................
e-mail:.............................................................................................................
Částku 750,- Kč jsem zaplatil/a na účet pořadatele: 670100-2210231340/6210
dne…………………………. pod variabilním symbolem………………………………………………..
Zdravotní omezení:

Prohlašuji, že jsem pravdivě a úplně vyplnil/a závaznou přihlášku na jarní víkend GANDALF 2019.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obecnými podmínkami přihlášení a pobytu na jarním víkendu v části
„Informace k víkendové akci“, že jim rozumím a s uvedenými podmínkami souhlasím.
Souhlasím s použitím poskytnutých osobních údajů ke splnění zákonných podmínek pro pořádání akce, k
organizaci a chodu akce ze strany pořadatele. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti
tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v
kronikách, tisku, na internetu, atp.

V ........................................................ dne ............................
......................................................
podpis zákonného zástupce

INFORMACE K VÍKENDOVÉ AKCI (uschovejte)
Obecné podmínky přihlášení dítěte a pobytu na jarním víkendu
Pořadatel: GANDALF – Tomáš Bach, Netolická 16, 370 05 České Budějovice; Tel.: 608 885 125;
E-mail: gandalf.akce@gmail.com; WEB: http://www.gandalfnet.cz IČO: 721 91 015
Místo konání akce: Táborová základna, Zlatá Koruna 94, 382 02 Zlatá Koruna
Postup přihlašování na víkendovou akci:
Víkendová akce je určena pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. Cena za víkend je 750,-Kč.
Přihlášku společně s platbou, která je součástí přihlášení dítěte na víkend, zasílejte až po rezervaci
místa na víkendové akci. Rezervaci proveďte e-mailem. Od potvrzení rezervace pořadatelem máte 7
dní na zaslání přihlášky a platby za víkendovou akci. Tím bude zájemce považován za řádně
přihlášeného. V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita víkendové akce rozhoduje o zařazení
dítěte datum rezervace pobytu a dodržení podmínek pro odeslání přihlášky s náležitostmi.
Platba za víkendovou akci:
Cenu za víkendovou akci uhraďte převodem na účet pořadatele 670100-2210231340/6210. Variabilní
symbol = rodné číslo dítěte. V případě placení složenkou postupujte obdobně a uveďte adresáta:
Tomáš Bach, Netolická 16, 370 05 České Budějovice.
V případě neúčasti přihlášeného na víkendové akci vrací pořadatel 50 % zaplacené částky.

Organizační údaje a seznam vybavení
Sraz: v pátek 26.4. v 17:50 v hale vlakového nádraží Č.B., u odjezdové tabule.
Návrat: v neděli 28.4. tamtéž - příjezd vlaku dle ČD v 15:40.
S sebou: svačinu na pátek,
spací pytel,
přezůvky,
osobní hygienické potřeby (příp. léky),
průkaz zdravotní pojišťovny (nechávají si děti u sebe),
vhodné oblečení (i teplé) do přírody,
pevnou obuv (pokud možno i náhradní),
pláštěnku,
baterku,
na hry - 5 ks papírových míčků, 1 šátek, zápisník, psací potřeby.
VŠE sbalit do batohu na záda.
Nedoporučujeme vybavovat děti drahými předměty, zejména audiotechnikou, přívěsky, řetízky z
drahých kovů, mobilními telefony a nebezpečnými hračkami, které mohou způsobit zranění, většími
finančními obnosy. Pořadatel tyto předměty nepojišťuje ani za ně nenese odpovědnost.

