ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jméno a příjmení dítěte:

.....................................................................................................

Adresa a věk (datum narození) dítěte: .....................................................................................................
Termín jazykového tábora:

.....................................................................................................

Souhlasím s těmito podmínkami, které svým podpisem stvrzuji:
1. Přihlášené dítě je věku od 3,5 do 14-ti let.
2. Začátek je každý den v 7.30 hodin. Děti mohou přicházet až do 8.30 hodin. Ukončení táborového dne je
v 16.00 hodin.
3. Rodič je povinen dítě osobně přivést a vyzvednout, případně uvézt kdo bude dítě doprovázet.
4. V případě, že by dítě mělo přicházet – odcházet samo, se sourozencem či jiným rodinným příslušníkem,
nebo v jiný čas, než je doba ukončení tábora (16.00 hodin), rodiče dají souhlas písemnou formou.
5. Neúčast dítěte je nutno nahlásit telefonicky nebo osobně, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu, jinak
zaplacená záloha nebude vrácena.
6. Celá částka kurzovného je splatná před začátkem letních prázdnin, nejpozději však 21 dnů před
zahájením kurzu a vrací se pouze v případě, že dítě na kurz nenastoupí z důvodu nemoci potvrzené
lékařem (vrácené peníze si musí vyzvednout osobně rodiče nebo zákonní příslušníci).
7. Dítě bude mít zajištěn pitný režim během celého dne, na ven stačí dát dítěti sebou prázdnou lahev na
pití.
8. Oběd je zajištěn dovážkou obědů z jídelny přímo do školy. Svačinu musí mít připravenou z domova,
nezajišťujeme ji. Přihlášky a odhlášky obědů podléhají předpisům jídelny. V případě jednodenní
nepřítomnosti dítěte je potřeba odhlásit oběd do 8.00 dne, kdy se dítě kurzu nezúčastní a to u pořadatele
příměstského tábora.
9. V případě evakuace nebo požáru bude o děti postaráno až do vyzvednutí rodiči.
10. Dítě bude mít každý den s sebou průkazku zdravotní pojišťovny (může být pouze ofocena). Je možné
kopii průkazky uložit u vedoucí a po skončení příměstského tábora si ji vyzvednout.
11. Program bude přizpůsobený věku dětí a jejich přiměřeným zájmům.
12. Dítě se bude ve třídě přezouvat, úklid bude prováděn denně. Přezůvky si může nechávat v učebně.
13. Toalety se nacházejí vedle jazykové třídy. Denní úklid je zajištěn.
14. Dítě si může přinést vlastní bezpečné a věkově přiměřené hry, hračky nebo knihy, za které si bude
zodpovídat samo.
15. V případě podezření, že dítě přišlo do kontaktu s nakažlivou nemocí nebo má samo nějaké příznaky je
potřeba toto neprodleně nahlásit vedoucí tábora.
16. Za cenné věci a větší finanční hotovost (nad 100 Kč) pořadatel neručí.
17. Děti mohou mít zapnutý mobilní telefon u sebe. Za případnou ztrátu nebo poškození pořadatel neručí.
18. Způsob úhrady: Částka 2.850,- Kč (2.500,- Kč tábor + 350,- Kč obědy)
Osobně
Převodem na číslo účtu školy: 71523343/0300 (do poznámky uveďte prosím jméno dítěte)
Upozornění: V poplatku není pojištění dítěte, někteří rodiče dítě připojišťují! V poplatku také není vstup na zámek, hrad či
muzeum dle týdenní nabídky + jízdné, bude oznámeno před nástupem na tábor (cca. 150,- Kč).
Datum a podpis rodičů (zákonných zástupců) …………………………………………………………………………….
Podpisem této přihlášky dítě závazně přihlašujete.
Pořadatel: Jazyková škola pro každého – Mariánské údolí 423, 261 01 Příbram I Telefon: 602 108 990,
e-mail: skolajazykova@seznam.cz www.jazykovaskolaprokazdeho.cz

