
 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ÁČKO 

Pořadatel: Andrea Abrahamová, tel: 607633894, e-mail: info@tancovaniacko.cz 

 

TANCEM KOLEM SVĚTA 

 

 

Osobní údaje: 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….............. 

Bydliště: …………………………………………………………………………………...............      

Datum narození: ……………………..............    Zdravotní pojišťovna: ……………………. 

 

Zákonný zástupce: …………………………………………………......................................... 

Telefon: ……………………………….   E-mail: ……………………………………..............    

 

Zákonný zástupce: …………………………………………………......................................... 

Telefon: ……………………………….   E-mail: ……………………………………..............    

 

Smluvní podmínky: 

K přihlášení na tábor nám stačí pouze vyplněná a zaslaná přihláška na e-mail: 

info@tancovaniacko.cz.   

Cena zahrnuje: celodenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim, lektory a pedagogický dozor, 

dvě taneční lekce za den, taneční výuka, výlety (případné vstupné), celotýdenní program, náklady na 

odměny a ceny do soutěží, her a pomůcky. 

Záloha a způsob úhrady: vzhledem k současné situaci, nebudeme přijímat zálohu ve výši 1 000,- Kč 

předčasně a požádáme Vás o úhradu měsíc před plánovaným termínem (viz tabulka výše). O doplatek 

ve výši 1 500,- Kč Vás požádáme 14 dní před začátkem tábora. Platební údaje, Vám zašleme včas 

SMS zprávou. 

Storno podmínky: V případě odhlášení dítěte 5 dní a méně před začátkem tábora, bude zaplacená 

záloha brána jako storno poplatek a nebude již vracena. Při zrušení z Vaší strany v době konání tábora, 

Vyberte vhodný termín: Platba zálohy nejpozději do: Platba doplatku nejpozději do: 

  5. – 9. 7. 2021  5. 6. 2021 21. 6. 2021 

12. – 16. 7. 2021  12. 6. 2021 28. 6. 2021 

19. – 23. 7. 2021  19. 6. 2021 5. 7. 2021 

26. – 30. 7. 2021  26. 6. 2021 12. 7. 2021 

mailto:info@tancovaniacko.cz


se platba ani poměrná část nevrací, můžete však využít možnost nahlásit náhradníka ve stejné věkové 

kategorii. Pokud by se tábor nemohl uskutečnit z důvodu zhoršení epidemiologické situace nebo by 

nebylo možné uskutečnit tábor ze strany pořadatele, bude Vám vrácena celková uhrazená částka. 

 

Doplňující údaje o dítěti: 

Dítě bude vyzvedávat: …………………………………………………………………........................... 

Zdravotní problémy (léky atd.): ……………………………………………………………………………  

Alergie, omezení v jídelníčku a jiné: ………………………………………………………………………  

Jiná sdělení o dítěti: …………………………………………………………………………………… 

 

Potvrzuji, že své dítě přihlašuji na tábor bez většího zdravotního omezení:   ANO X NE 

 

Souhlasím se zveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora na webových stránkách tanečního 

studia ÁČKO a na stránkách sociálních sítí Facebook a Instagram:   ANO X NE  

 

Dítě může odcházet po skončení tábora samo domů:   ANO X NE 

 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami a 

beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pouze pro nezbytně 

nutné organizační potřeby pořadatele. 

 

 

V…………………................. dne …………………...  

 

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

Podpis rodiče (zákonného zástupce)  

  


