ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR VE ZLATÉ KORUNĚ
GANDALF 2021
OBSAHUJE:
ČÁST „A“: ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE (ODESÍLÁ SE POŘADATELI TÁBORA)
ČÁST „B“: DOTAZNÍK O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE (ODESÍLÁ SE POŘADATELI TÁBORA)
ČÁST „C“: OBECNÉ PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE A POBYTU NA TÁBOŘE (USCHOVEJTE)
ČÁST „A“:

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

(ODESÍLÁ SE POŘADATELI TÁBORA)

Přihlašuji:
Jméno a příjmení .................................................................................................................................................
Adresa....................................................................................................................................................................
Rodné číslo.............................................................................................................................................................
na běh letního tábora v termínu*
2.běh
v ceně*

11.7. – 17.7. 2021

2.990,- Kč

3.běh

18.7. – 24.7. 2021

Velikost trika:…………………………………………

Preference ubytování: ………………………………………………………………………………..................
(uveďte prosím jmenovitě – včetně svého dítěte - dvojici či čtveřici dětí stejného pohlaví, které si přejete společně ubytovat)

Kontakt na zákonného zástupce:
Tel.:............................................................... E-mail :.........................................................................................
Odkud a jakou formou jste se dozvěděli o našem táboře…………………………………………………………

Částku ............................................. Kč jsem zaplatil/a na účet pořadatele: 670100-2210231340/6210
dne.............................................. pod variabilním symbolem …………………………………………………
a přikládám kopii dokladu o zaplacení.
Prohlašuji, že jsem pravdivě a úplně vyplnil/a závaznou přihlášku na letní tábor GANDALF 2021 –
ČÁST „A“ i ČÁST „B“. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obecnými podmínkami přihlášení
a pobytu na táboře v ČÁSTI „C“, že jim rozumím a s uvedenými podmínkami souhlasím.
ČÁST „A“ i „B“ odesílám spolu s kopií dokladu o zaplacení pořadateli tábora. Souhlasím s použitím
poskytnutých osobních údajů ke splnění zákonných podmínek pro pořádání letního tábora,
k organizaci a chodu letního tábora ze strany pořadatele.
Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a videozáznamem dítěte v rámci činnosti tábora, s archivací těchto
fotografií a videí a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, médiích,
na internetu, atp.

V ................................................................... dne ............................
*( platnou variantu označte křížkem! )

......................................................
podpis zákonného zástupce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR VE ZLATÉ KORUNĚ
GANDALF 2021
ČÁST „B“:

DOTAZNÍK O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

(ODESÍLÁ SE POŘADATELI TÁBORA)

(vyplní zákonný zástupce dítěte)

Jméno a příjmení .................................................................................. Rodné číslo...........................................
Adresa..................................................................................................... Zdravotní pojišťovna..........................
Jaké vážnější choroby, operace, úrazy dítě prodělalo?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Jaké má zdravotní problémy v současnosti?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Jaké léky užívá?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Má alergii? Na co? Jaké má projevy?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Drží nějakou dietu?
.................................................................................................................................................................................
Je schopno pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké je to omezení?
.................................................................................................................................................................................
PLAVEC - NEPLAVEC (nehodící se škrtněte) příp. doplňte:.................................................................................

Dne....................................

................................................................................
podpis zákonného zástupce

ČÁST „B“: - Dotazník o zdravotním stavu dítěte odeslat spolu s částí „A“ pořadateli !

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR VE ZLATÉ KORUNĚ
GANDALF 2021
ČÁST „C“:
POŘADATEL:

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE A POBYTU NA TÁBOŘE

(USCHOVEJTE)

GANDALF – Tomáš Bach, Na Jízdárně 3, 370 05 České Budějovice; Tel.: 608 885 125;
E-mail:gandalf.akce@gmail.com; WEB: http://www.gandalfnet.cz IČO: 721 91 015
Táborová základna - adresa: Táborová základna, Zlatá Koruna 94, 382 02 Zlatá Koruna

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBOR GANDALF:
Letní tábor je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. Cena za jeden běh letního tábora je 2990,-Kč.
Místo na letním táboře si nejdříve rezervujte e-mailem. Po potvrzené rezervaci zašlete do 7 dní od potvrzení rezervace přihlášku - část
„A“ i „B“, spolu s potvrzením o provedené platbě za letní tábor. Tím bude zájemce považován za řádně přihlášeného. Pokud k přihlášení
dle výše uvedeného postupu nedojde, rezervace místa na letním táboře zaniká! Místo bude nabídnuto dalším zájemcům. V případě vyššího
počtu zájemců než je kapacita tábora rozhoduje o zařazení dítěte datum rezervace pobytu a dodržení podmínek pro odeslání přihlášky s
náležitostmi. Objednavatel pobytu dále obdrží informace o letním táboru, doporučený seznam vybavení účastníka tábora, informace o nájezdu na
tábor, formulář zprávy dětského lékaře a prohlášení zákonných zástupců dítěte. Poslední dva uvedené dokumenty jsou spolu s přihlášením
nezbytnou podmínkou pro účast dítěte na táboře. Všechny tyto dokumenty jsou též ke stažení na webových stránkách.

PLATBA ZA LETNÍ TÁBOR:
Cenu za běh letního tábora uhraďte převodem na účet pořadatele 670100-2210231340/6210 pod variabilním symbolem obsahujícím nejdříve číslo
běhu a dále prvních devět čísel z rodného čísla dítěte (příklad: běh č. 1, r.č.: 900101/2233 - variabilní symbol = 1900101223). V případě placení
složenkou postupujte obdobně a uveďte adresáta: Tomáš Bach, Na Jízdárně 3, 370 05 České Budějovice.
V případě neúčasti přihlášeného na letním táboře vracíme platbu za letní tábor sníženou o příslušný storno poplatek uvedený v procentech
počítaných ze zaplacené ceny. Termínem rozhodujícím o výši storno poplatku je den obdržení písemného oznámení o neúčasti pořadatelem.
Storno poplatky: Pro odhlášení účasti na základě písemného oznámení o neúčasti (poštou či e-mailem) přihlášeného pořadateli je storno poplatek
stanoven do 31.5.2021 - 30%; do 20.6.2021 - 50%; po 20.6.2021 - 70%. Pro odhlášení účasti na základě vážných zdravotních důvodů
přihlášeného oznámeného písemnou formou (poštou či e-mailem) jsou stanoveny upravené storno poplatky. Pro odhlášení účasti na základě
vážných zdravotních důvodů přihlášeného je storno poplatek stanoven do 31.5.2021 - 10%; do 20.6.2021 - 30%; po 20.6.2021 - 50%.
Oznámení o neúčasti na základě vážných zdravotních důvodů je třeba doložit lékařským potvrzením.
V každém oznámení o neúčasti uveďte celé jméno a adresu osoby či instituce oprávněné převzít vratnou část ceny, dále i číslo účtu.
Storno poplatky jsou stanoveny z důvodu již placeného zabezpečení táborových běhů a zajišťují uskutečnění běhu i při náhlém odhlášení více
účastníků. Vrácení platby po odečtení storno poplatku provede pořadatel na základě předchozích podmínek do 31.8.2021.

PODMÍNKY PRO ÚČAST DÍTĚTE NA TÁBOŘE:
Tábora se může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé a schopné se plně zapojit do programové činnosti.
Při nástupu na tábor je nutno odevzdat:

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Platnost posudku je 24 měsíců od data
vystavení. Bez tohoto dokumentu nemůže být dítě na letní tábor přijato.

Vyplněné „Prohlášení zákonných zástupců,“ tzv. potvrzení o bezinfekčnosti (datované a podepsané v den nástupu dítěte na tábor).

Průkaz zdravotního pojištění (originál)
Doporučujeme předat pořadateli dále: (rozhodne zákonný zástupce)

Léky řádně označené jménem s dávkováním.

Kapesné v obálce označené částkou a jménem (platí především pro menší děti).
Odevzdané věci (kromě „prohlášení“) vracíme dětem při odjezdu z tábora. Věková hranice je pořadatelem stanovena. Starší či mladší děti
lze přijmout pouze po dohodě s pořadatelem tábora. Pořadatel při ubytovávání dětí přihlíží k preferencím zákonných zástupců, může však
z organizačních důvodů zaručit společné ubytování pouze pro dvojice či čtveřice dětí stejného pohlaví (předpokládá se vzájemná dohoda
zákonných zástupců dětí). Mimořádná – zvláštní individuální péče není vzhledem k programu tábora možná (převažují kolektivní hry).
Nedoporučujeme vybavovat děti drahými předměty, zejména audiotechnikou, přívěsky, řetízky, náušnice, prstýnky z drahých kovů,
mobilními
telefony
a nebezpečnými hračkami, které mohou způsobit zranění. Pořadatel tyto předměty nepojišťuje ani za ně nenese odpovědnost. Pořadatel
neodpovídá za peníze v hotovosti uložené v osobních věcech dítěte. Každé dítě bude mít možnost uložení hotovosti v kanceláři tábora.
Návštěvy v táboře nejsou povoleny. V odůvodněných případech po telefonické konzultaci s pořadatelem je výjimka možná. Předčasný
odjezd z tábora, nebo pozdější nástup je třeba oznámit předem pořadateli. Telefonická spojení na vedoucí/ho nebo zástupce budou
upřesněna při nástupu na tábor. Dítě může být při odjezdu z tábora předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, nebo osobám jimi
pověřeným. O mimořádných událostech informuje zákonné zástupce dítěte pořadatel. V době konání běhů tábora je pořadatel
k zastižení na uvedeném tel. čísle a na adrese táborové základny. Důvodem stanovení podmínek je legislativa ČR, dále snaha pořadatele
zajistit dětem bezpečný a bezproblémový pobyt s příjemnými zážitky. Případné dotazy včas konzultujte.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI:
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem v části „A“ této přihlášky, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a souhlasí
s podmínkami uvedenými v části „C“ této přihlášky. Současně prohlašuje, že dítě nevyžaduje mimořádnou - zvláštní individuální
péči, která by narušovala denní program tábora, nebo působila jiné vážné problémy pořadateli. Nepravdivé nebo neúplné údaje či
tvrzení ze strany zákonného zástupce mohou mít dle závažnosti za následek předčasné ukončení pobytu v táboře a vrácení dítěte
rodičům na jejich náklady.

