Přihláška na příměstský tábor na zámku Kačina v roce 2022
Přihlašuji závazně svého syna/dceru na letní příměstský tábor na zámku Kačina ve dnech (do vybraného řádku termínu
a vybraného téma vepište „ano“)
Termín

Téma

Kód Pro koho

Cena

11.7. – 15.7.2022

Koníci a jednorožci

011 Holky 6 – 12 let

3.590,- Kč

Zálesák

012 Kluci 6 – 12 let

2.690,- Kč

Princezny

021 Holky 6 – 10 let

2.890,- Kč

Nerf bitvy 1

022 Kluci 6 – 10 let

2.690,- Kč

V pohybu

031 Kluci i holky 6 – 12 let

2.690,- Kč

Nerf bitvy 2

032 Kluci 6 – 13 let

2.690,- Kč

Angličtina s Helen Doron

041 Kluci i holky se základy AJ

3.690,- Kč

18.7. – 22.7.2022

25.7. – 29.7.2022

1.8. – 5.8.2022

Přihlašuji

6 – 12 let

8.8. – 12.8.2022

15.8. – 19.8.2022

22.8. – 26.8.2022

Z Pohádky do pohádky

043 Kluci i holky 5 – 9 let

2.690,- Kč

Harry Potter a zakletý zámek

051 Kluci i holky 6-12 let

2.890,- Kč

Šikovné ručičky

052 Holky 6 – 12 let

2.890,- Kč

Mořské panny a páni

053 Holky i kluci 5 – 9 let

3.590,- Kč

Indiáni

061 Kluci i holky 6 – 12 let

2.690,- Kč

Nerf bitvy 3

062 Kluci 6 – 12 let

2.690,- Kč

Pokémoni

071 Kluci i holky 7 – 12 let

2.890,- Kč

Bláznivý týden

072 Kluci i holky 6 – 12 let

2.690,- Kč

V ceně je zahrnuta plná penze, pitný režim, výlety, vstupné, materiály pro vyrábění apod.

Přihlašované dítě:
Jméno a příjmení syna/dcery:
Datum narození:
Bydliště:
Zdravotní komplikace:
(alergie, omezení ve stravování
nebo další informace, o nichž by
měli být lektoři tábora
informováni)
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Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Tel. kontakt:
Email:

Podpisem souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři
(budou použity pouze pro účely pořadatele a zámku Kačina, který s nimi bude nakládat podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Podpis: ……………………………………………………………………………………………………………….

Souhlasíte, aby pořadatel ve spolupráci se zámkem Kačina pořizoval v průběhu tábora fotografickou dokumentaci
činnosti jeho účastníků a pořízené snímky zveřejnil jako ukázku činnosti na svých internetových stránkách a svých
sociálních sítích?
SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Datum a podpis zákonného zástupce: .....................................................................................................................

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete:
•

oskenovat a elektronicky zaslat na adresu: taborynakacine@centrum.cz

•

nebo každé úterý mezi 9:00 a 9:15 donést na adresu Václavské náměstí 275/4, Kutná Hora – Školička HAFÍK,
vstup ze dvora

Platební podmínky
Platba je splatná do 14 dní od podání přihlášky:
- hotově: každé úterý mezi 9:00 a 9:15 na adrese Václavské náměstí 275/4, Kutná Hora – Školička HAFÍK nebo
- převodem: platbu odesílejte na účet 2702126686/2010
Pro správné přiřazení platby uveďte:
•

variabilní symbol – kód tábora (naleznete na 1.straně této přihlášky ve výpisu témat, sloupec 3)

•

poznámky pro příjemce – kód termínu tábora - jméno vašeho dítěte - termín tábora
(např.: 021-Jana Nováková -18.7. – 22.7.2022)

Pokud budete žádat o příspěvek vaší zdravotní pojišťovnu, přineste prosím žádost hned první den, kdy se vaše dítě
táboru zúčastní. Žádosti o příspěvky necháme potvrdit najednou.
Příjmové pokladní doklady vám předáme při konání tábora. Děkujeme za pochopení.
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