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Závazná přihláška na příměstský tábor 

Léto s ARTÍKEM 
 

Přihlašujeme závazně naše dítě: …………………………………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo: ………………………………………….  Datum narození: ………………………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

Termín příměstského tábora:   (* vybraný termín zakroužkujte)  17. – 21. 8. 2020 

 

SMLUVNÍ  PODMÍNKY 

Způsob platby: 

Cenu tábora 1 950 Kč je třeba uhradit nejpozději do 10. 7. 2020, druhý turnus do 27.7. 

na číslo účtu:     278743570/0300 

variabilní symbol:    rodné číslo dítěte 

do zprávy pro příjemce uveďte:  celé jméno dítěte 

V ceně je zahrnuto: odměna výchovného pracovníka, programové náklady, materiál na tvoření, 
obědy, pitný režim, ovoce.  

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: art@artrubikon.com, obratem Vám ji e-mailem potvrdíme. Po 
připsání platby je dítě závazně přihlášeno.  

 

Storno podmínky:  

V případě neúčasti dítěte jsou stanoveny tyto storno poplatky: 

- 10 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého tábora 10 a více kalendářních dní před 
zahájením příměstského tábora. 

- 50 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého tábora 9 – 1 kalendářního dne před zahájením 
příměstského tábora. 

- 100 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti později než 24 hodiny před zahájením příměstského 
tábora. 

- V případě neúčasti dítěte v průběhu turnusu se peníze nevracejí.  
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PRAKTICKÉ INFORMACE: 

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek, denně od 8:00 hodin do 16:00 hodin. 

Způsob dopravy na tábor: 

- Vlastní (sraz v objektu ART RUBIKON z.s., Dobnerova 1375/24a, 779 00  Olomouc)  
                         Dítě bude přicházet samo            ANO x NE        (*vybrané zakroužkujte) 
            Dítě bude odcházet samo  ANO x NE 
 

- Doprovod rodičů 
Dítě budeme do objektu odvádět ANO x NE 
Dítě budeme z objektu vyzvedávat ANO x NE 

 

Co s sebou: 

Na příměstský tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním oblečením. 
Drahé značkové oblečení nechte raději doma, aby nedošlo k jeho poškození. Nedoporučujeme dávat 
dětem s sebou mobilní telefony nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor 
nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.  

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Dítě: - má ALERGIE:  ANO x NE jaké: …………………………………………………………………………. 

- Užívá LÉKY:  ANO x NE jaké: …………………………………………………………………………. 
               Důvod a dávkování: ………………………………………………….. 

- Zdravotní omezení: ANO x NE jaké: …………………………………………………………………………. 
- Jiná sdělení pro vedení tábora:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Prohlašuji, že účastník tábora neprodělal v posledních 6-ti měsících infekční onemocnění, nemá 
nařízenou karanténu, ani nepřišel v době 4 týdnů před odjezdem na příměstský tábor do styku 
osobou trpící nějakou infekční chorobou. Jsem si vědom/a právních následků, které by mi vlivem 
nepravdivého nebo nepřesného prohlášení o zdravotním stavu dítěte mohly vzniknout.  

Dítě bude mít s sebou při nástupu ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny a kopii výpisu ze zdravotní 
karty nebo Posudek o zdravotní způsobilosti. 

Účastník příměstského tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem ART 
RUBIKONu z.s. Nedodržování pokynů vedoucích a nadměrná neukázněnost dítěte může být 
důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby.  

 

 

V ………………………….. datum……………………………….             Podpis rodičů: ………………………………………….. 


