Kulturní středisko města Pečky
Vzdělávací centrum (VCP)
Tř. Jana Švermy 141
Pečky 289 11
Mgr. Jana Kusá tel: +420 724 811 636
e-mail: info@vzcentrum.cz

Závazná přihláška na Příměstský tábor v Pečkách 2019
Název tábora a číslo běhu……………………………………………………………………………………..
Termín…………………………………………………………………………….. Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození…………………………………Třída ve školním roce 2019/20…………………………….
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V………………………………………..

Dne…………………………………

........................................................................... (podpis zákonného zástupce)

Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

Smluvní podmínky k Příměstskému táboru v Pečkách
1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na oběd (restaurace U Marka Pečky) a pitný režim, na
materiál potřebný pro plánované aktivity, na personální zajištění, na pojištění.
2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky zákonným zástupcem dítěte a
zaplacením plné částky (hotově v kanceláři VCP) nejdéle do 31. května 2019.
3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v kanceláři VCP a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem
daného běhu!
4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů není nárok na
vrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 170,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá
skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení
od smlouvy během docházky na něj).
5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi
během tábora, na majetku města Pečky, bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.
6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora (Pečecké
noviny, FB, web, vývěsky MěÚ, kronika tábora, …..)
7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností (mobilní telefony, elektronika, šperky, hotovost apod.)

Pokyny
1/ Příjem dětí: 7:30 - 8:30
výdej dětí: 15:00 - 16:30 v prostorách VCP (učebny č. 5, 6 / zahrada)
2/ s sebou:

Dopolední a odpolední svačinu
Batůžek
Umělohmotnou podepsanou lahev na pití
Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Pevné přezůvky/tenisky do vnitřních prostor – VCP, KS
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny
Náhradní oblečení pro „případ nouze“
Potvrzení o bezinfekčnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ………………..
Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………

