Závazná přihláška na příměstský tábor s koňmi SK Mušketýr ve Slezské Ostravě 2019
Závazně přihlašuji své dítě na příměstský tábor s koňmi SK Mušketýr ve Slezské Ostravě na:
Intenzivní jezdecký kurz
Termín
Klasický tábor
Termín
I.turnus
8.7. - 12.7.
IV.turnus
29.7. - 2.8.
II.turnus

15.7. - 19.7.

V.turnus

5.8. - 9.8.

III.turnus

22.7. - 26.7.

VI.turnu

12.8. - 16.8.

VII.turnus

26.8. - 30.8.

Účastník (je nutné správně vyplnit všechna pole):
Jméno a příjmení:
Bydliště:

Rodné číslo:
Zdravotí pojišťovna:

Kontakt na rodiče v době pobytu dítěte na táboře
(je nutné vyplnit kontakt alespoň na jednoho zákonného zástupce):
Jméno a příjmení matky:
Bydliště:
Tel. domů:

Tel. do práce:

Jméno a příjmení otce:
Bydliště:
Tel. domů:

Tel. do práce:

E-mail:
K přihlášce je nutné přiložit zdravotní posudek od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti, a to první den při
nástupu dítěte na tábor.
Způsoby platby
Záloha ve výši 1.000,- Kč je nevratná, musí být uhrazena nejpozději do dvou týdnů od přijetí přihlášky. Zálohu si
přeji hradit:
Hotově v prostorách klubu po tel. domluvě
Bankovním převodem
Složenkou

Z podnikových fondů FKSP

Doplatek ve výši 2.000,- Kč (v případě I. - III. turnusu – intenzivní jezdecký kurz doplatek 2.800,- Kč)si přeji hradit:
Hotově v prostorách klubu po tel. domluvě

Bankovním převodem

Složenkou
Z podnikových fondů FKSP
Pokud si přejete tábor hradit jiným než uvedeným způsobem, uveďte to, prosím, zde:
Číslo účtu: 2200498084/2010 (FIO Banka); jako variabilní symbol uvádějte, prosím, rodné číslo dítěte.
Souhlasím
Nesouhlasím
se zveřejněním fotografií dítě na webových stránkách klubu www.skmusketyr.eu v souladu s GDPR.

Datum

Podpis zákonného zástupce

Tuto přihlášku, prosím, netiskněte! Tuto přihlášku si stáhněte, vyplňte, uložte a pošlete na e-mail:
skmusketyr.tabor@email.cz. Přihláška se poté podepíše v den nástupu dítěte na tábor.
Kontaktní adresa: Hovjacká Markéta
Vlčkova 391/40, Ostrava - Slezská 710 00
Telefon: 733 760 300
Email: skmusketyr.tabor@email.cz
Webové stránky: www.skmusketyr.eu

