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P Ř I H L Á Š K A

Informace pro přihlášení
Pokud používáte elektronickou poštu – email, sdělte nám prosím Vaši adresu.
Další informace Vám budeme sdělovat a přijímat elektronicky (ušetřené peníze
použijeme ve prospěch Vašich dětí).
Úhrada:

složenkou typu "A" nebo
bankovním příkazem Č. účtu: 205674973/0300

k.s. - 558, v. s.- rodné číslo dítěte
Pokud budete platit např. za dvě děti jednou platbou, informujte nás prosím o této
skutečnosti buď telefonicky, písemně nebo emailem.
Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 15. 5. 20112 na adresu Kamila Lubasová.
Vzhledem k tomu, že kapacita tábora je omezená, budou děti zařazeny podle data
došlé přihlášky.
Úhrada nejpozději do 31.5.2012, pokud si s pí. Lubasovou nedohodnete jiný termín
Upozorění: Vaše dítě není během pobytu úrazově pojištěno naší organizací!!!
Případné dotazy zodpovíme na telef. číslech Ing. S. Štrynclová tel. 606135315,
K. Lubasová tel. 483 721 146, 724 073 669, e-mail: tabor.profit@volny.cz .
•

2012

na dětský tábor
Místo konání: Dětský tábor, ELITEX, Český Dub
Termín: 11. – 25. 8. 2012
Cena: 3 900,- Kč

Jméno a příjmení dítěte:.......................................................................…
Rodné číslo:........................./..............
Bydliště:..................................................................... PSČ:...............…..
Upozornění! Maximální věk pro přijetí dítěte do tábora je dovršených 14 let,
minimální pak 6 let.
Zdravotní pojišťovna dítěte:.......................................………………..................…….......
V případě, že má dítě nějaké zdravotní potíže, popište je ……………..…………………
...........................................................................................................………..….….……..
Jaké léky dítě trvale užívá?

Prohlášení Občanského sdružení PROFIT SKUHROV:
„Prohlašujeme, že osobní údaje Vašeho dítěte nebudou zneužity k reklamním
účelům ani k jiné nekalé činnosti.“

.............................................................……...…………………………………………….

Příjemně prožité prázdniny přejí

...............................................................................……..........………………....…………
Dítě
JE
NENÍ
plavec (je - uplave alespoň 50 m)

Ing. Soňa Štrynclová
President OS PROFIT SKUHROV

Ing. Radek Pokorný
Hlavní vedoucí tábora

Kontakt na rodiče dítěte v době konání tábora (aktuální telefon, adresa):

Velikost trička.................................... Výška dítěte (vhodný doplněk) ............................
Hromadnou dopravu lze zajistit dle zájmu. Zaškrtněte prosím políčko dle Vaší volby:

Adresa pro doručení přihlášky:
Jinou adresu neakceptujeme!

Kamila Lubasová
Nová Ves nad Nisou 108
468 27 Nová Ves nad Nisou

Pro zajištění táborových triček je důležité napsat velikost (134, 148, S, M, L).

tam
z Jablonce n.N.
z Rumburka a okolí

zpět tam i zpět
tam
z Jiříkova a Vdfu
vlastní doprava

zpět tam i zpět

Prohlášení: Souhlasíme s uvedením dat našeho dítěte pro potřeby pořádající
organizace.

Pojedou-li na tábor sourozenci, automaticky odečteme z každé ceny pobytu 50,-Kč
Rádi přijmeme sponzorské dary dle vzájemné dohody.

_________________________________

Přihlášky lze kopírovat i pro další zájemce nebo vyplnit on-line na internetové adrese

Vaše e-mail adresa
Chci bydlet s:

www.tabor-profit.cz
Provozovatel tábora: Zájmové sdružení právnických osob VADAM, Liberec

____________________________
podpis rodičů:

Rozdíl věku spolubydlících může být max. 2 roky.
Provozovatel tábora: Zájmové sdružení právnických osob VADAM, Liberec

