Závazná přihláška
Závaznou přihlášku odešlete na tuto adresu:
TK FANTAZIE, Zámecké nám. 26,
Frýdek-Místek, 738 01

Jméno a příjmení dítěte

Ulice

Č.p.

Město

PSČ

Datum narození

Rodné číslo

Jméno otce

Všeobecné podmínky
TK FANTAZIE pro letní tábor
Podpisem na závazné přihlášce stvrzuje odpovědný
zástupce účastníka tábora, že bez výhrad souhlasí
s těmito podmínkami a bude podle nich postupovat.
1. Přihlášení na letní tábor
TK FANTAZIE zajišťuje účast na letním táboře na základě přihlášky.
Po vyplnění objednavatel předá nebo zašle přihlášku na kontaktní
adresu.
2. Úhrada letního tábora
Přihláška je závazná až po zaplacení účastnického poplatku za tábor.
Splatnost úhrady je maximálně čtrnáct dnů po odeslání přihlášky.
Nedodržením splatnosti se přihláška automaticky ruší. Úhradu je
možno provést převodním příkazem na běžný účet TK, složením
hotovosti v TK, nebo odesláním poštovní poukázky na adresu TK.
Na základě domluvy lze v TK sjednat rozdělení úhrady na dvě části.
Fakturu pro zaměstnavatele zasíláme pouze na požádání po obdržení
všech údajů, které zaměstnavatel na faktuře vyžaduje. Tyto údaje,
prosím, zašlete písemně společně s přihláškou.

Jméno matky

číslo účtu: 2100102580/2010
var. symbol: rodné číslo dítěte

Kontakt na rodiče v době trvání tábora

3. Stornovací podmínky
Účast na letním táboře lze zrušit za těchto podmínek. Stornovací
poplatky činí: od 30 do 15 dnů (včetně) -50% ceny tábora, v době kratší
než 15 dnů -100% ceny tábora. Storno letního tábora je třeba provést
obratem písemnou formou. Stornovací poplatky se účastníkovi
nezapočítávají v případě, že za sebe zajistí náhradu. Tuto změnu je
povinen účastník nahlásit TK FANTAZII. Finanční vyrovnání
pak provedou oba účastníci mezi sebou.

Adresa

Telefon

4. Upozornění
V průběhu tábora jsou účastníci povinni řídit se pokyny vedoucích.
V případě porušení těchto pokynů jsou děti odeslány domů k rodičům.

Email

Podpis rodiče

Datum podpisu

Pokud požadujete fakturu
pro zaměstnavatele,přiložte
k přihlášce potřebné informace,
které zaměstnavatel vyžaduje.

5. Informace k odjezdu
Nejpozději 14 dní před zahájením tábora obdrží účastníci oznámení
o odjezdu na tábor a o příjezdu z tábora. Dále pak obdrží tiskopis tzv.
“Potvrzení o bezinfekčnosti”.

Piráti
z Karibiku
letní tábor
4.8.-11.8.2012
Otaslavice

Dálky volají!
Tak vytáhni plachty na stěžeň,
chyť se kormidla a vypluj
s námi!

Hej, námořníku,
vzhůru na palubu, dálky volají!
Dotyk chladných vln,
první paprsek,
když se loučí ráno s nocí,
vždyť to znáš…
to pro lesk zlata bojují NEMRTVÍ.
A jen jeden pirát ví,
jak zrušit jejich prokletí.
Je to náš kapitán.
Tak vytáhni plachty na stěžeň,
chyť se kormidla a vypluj s námi!
Příď Černé perly krájí vlny i tvůj
čas,
srdce tvé tluče odhodlaně a rázně,
nástrahy moře, dobrodružství,
nebezpečí s přáteli zvládneš snáz.
V ráhnoví plachty vítr nadouvá,
žene loď v širou dál,
od teď bude tvým domovem oceán.

Vážení rodiče!

Více o našem klubu se dovíte na:

tkfantazie.wz.cz
Už několik let pro Vaše děti připravujeme letní
dětský tábor v přírodě. I letos slibujeme
dobrodružství, zábavu a taky trochu
povinností (služby v kuchyni, noční hlídky).
Budeme si hrát a také se budeme trochu učit.
Budeme se učit lásce k přírodě, budeme se učit
kamarádství a budeme se učit nebát se
postarat se sami o sebe. Zkusíme na vlastní
kůži, že se dá docela dobře fungovat
bez elektřiny a mobilního telefonu.
Utečeme od hluku a smogu mezi
zelené stromy a na rozkvetlé louky.
Všichni budeme ubytovaní v
podsadových stanech v romantickém
prostředí třešňového sadu na tábořišti
Třešinka v Otaslavicích. O vaše děti
se budou starat zkušení vedoucí.
Našim cílem je připravit dětem
nezapomenutelné zážitky uprostřed
přírody. Vždyť volnost a přirozený
pohyb na zdravém vzduchu
znamená zdraví. Za Vaši podporu
Vám předem děkujeme.

dotazy směřujte na email:

misabu@seznam.cz

Těší se na vás:

Míša

Jarda

Kuba

vedoucí oddílu
TK FANTAZIE

Piráti z karibiku

Kontaktní adresa

Cena: 1200,- Kč
Termín: 4.8.-.11.8.2012
Místo pobytu: Tábořiště Třešinka,
Otaslavice
Věkové omezení: 8 - 15 let

TK FANTAZIE
Zámecké nám. 26
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 603 957 703

Kája

