PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LETŇANY 2017
Pořadatel: Kazimírka, Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, IČO 270 34 615
Tel.: 776 355 202, E-mail: tabor@kazimirka.cz
www.kazimirka.cz, www.klubletnice.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LETŇANY pro děti 5 - 13 let (poslední týden také 3 - 6 let)
Letňany I. v termínu 3.7. - 7.7.2016

Letňany VI. v termínu 7.8. - 11.8.2017

Letňany II. v termínu 10.7. - 14.7.2017

Letňany VII. v termínu 14.8. - 18.8.2017

Letňany III. v termínu 17. - 21.7.2017

Letňany VIII. v termínu 21.8. - 25.8.2017

Letňany IV. v termínu 24.7. - 27.7.2017

Letňany IX. v termínu 28.8. - 1.9.2017

Letňany V. v termínu 31.7. - 4.8.2017

Letňany I. - mini pro děti 3 - 6 let, 28.8. - 1.9.2017

Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________________________________
Rodné číslo: _____________________________________ Zdravotní pojišťovna: ________________
Škola: _____________________________________________________ Třída: _________________
Adresa trvalého bydliště: ___________________________________________ PSČ: _____________
Zákonný zástupce: __________________________________________________________________
Tel. č. _________________________ E-mail: ___________________________________________
Mám zájem o:
celý příměstský týdenní tábor ve vybraném termínu/termínech
jednotlivé dny ve vybraném termínu či ve více termínech
V případě zvolení druhé varianty jednotlivých dnů ve vybraném termínu či ve více termínech, prosíme
rozepište konkrétní datumy:
_________________________________________________________________________________
Dítě je: dobrý plavec – průměrný plavec – špatný plavec – plavec pouze s kruhem - neplavec
Důležité informace:
_________________________________________________________________________________
(Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je potřeba dohlédnout. Zároveň
uveďte, pokud se příměstského tábora bude účastnit i kamarád a chcete, aby byli spolu ve skupině.)

Instrukce:
Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Pokud by příměstský tábor byl již
obsazen, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Veškeré informace k přihlášení a platbě jsou uvedené v Instrukcích pro
přihlášení na letní příměstské tábory 2017, které jsou přiloženy níže.
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných
podmínek, Instrukce pro přihlášení 2017, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka,
Táborovým řádem. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s
přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci
spolku Kazimírka.

V _________________ dne ____________

__________________________________
podpis zákonného zástupce

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017
Pořadatel: Kazimírka - Letnice, Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, IČO 270 34 615
Tel.: 773 982 079, 776 355 202, E-mail: tabor@kazimirka.cz,
www.kazimirka.cz, www.klubletnice.cz

1) Přihlásit dítě/děti na Příměstský tábor v Praze můžete:
- prostřednictvím vyplněné a odeslané elektronické přihlášky přímo na webových stránkách
- zasláním naskenované přihlášky s podpisem na email tabor@kazimirka.cz
- zasláním vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Kazimírka, Fryčovická 462, 199 00 Praha 18
- osobně v Dětském klubu Letnice, stejnou adresou (pondělí až pátek 11,30 – 18 hod.).
2) Kolonka Důležité informace: prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na
co je potřeba dohlédnout. Zároveň uveďte, pokud se příměstského tábora bude účastnit i kamarád/kamarádka
a chcete, aby byli spolu ve skupině. Některé z příměstských týdenních táborů mají více samostatných skupin.
3) Platba: Uhraďte zálohu 750 Kč nebo plnou cenu 1500 Kč do 10 dnů od odeslání přihlášky bankovním
převodem na účet 2600485872/2010. Platbu je možné uhradit i v hotovosti v Dětském klubu Letnice.
Pokud jste zvolili zálohovou platbu, doplatek ve výši 750 Kč uhraďte do 31.5.2017.
V případě potřeby je možné se dohodnout na jiném platebním kalendáři.
Při přihlášení na více termínů příměstského tábora se zálohové částky a doplatkové částky sčítají.
Pokud se dítě nebude účastnit celého týdne, ale konkrétních dnů, zaplaťte částku dle vlastního výpočtu.
Jeden den příměstského tábora je 300 Kč.
Záloha je následně 50% z vypočtené celkové částky za dny účasti se splatností do 10 dnů. Doplatek opět do
31.5.2017.
Pokud na tábor přispívá zaměstnavatel, datum úhrady je stejné jako splatnost faktury.
Při platbě vždy uveďte:
• specifický symbol pro konkrétní tábor:
221 – Příměstský tábor I.
226 - Příměstské tábory VI.,
222 - Příměstské tábory II.,
227 - Příměstské tábory VII.,
223 - Příměstské tábory III.,
228 - Příměstské tábory VIII.,
224 - Příměstské tábory IV.,
229 – Příměstský tábor IX.,
225 - Příměstské tábory V.,
220 - Příměstský tábor - mini I.
• variabilní symbol - rodné číslo dítěte bez lomítka,
• poznámku - jméno dítěte a turnus příměstského tábora.
4) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, napište na zadní část přihlášky, do textu emailu nebo
přímo do elektronické přihlášky fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, částku a kam máme fakturu zaslat).
5) V případě zájmu o triko - Léto v Praze - věnujte pozornost obrázku s vizualizací trika a výběru správné
velikosti, které najdete na www.kazimirka.cz. Částku 220 Kč můžete poslat společně se zálohou či s
doplatkem, nejpozději však do 31.5.2017.
6) Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Přijetí přihlášky a
platby si můžete zkontrolovat na webových stránkách www.kazimirka.cz v sekci Ke stažení odkaz Stav
platby (http://www.kazimirka.cz/stav-platby/). Šestimístný identifikační kód se skládá z prvního písmene
jména, příjmení a posledních 4 čísel rodného čísla (za lomítkem). Příklad: Jana Nováková, rodné číslo
055316/0764. Identifikační číslo je JN0764. Pokud by potvrzení nebylo zobrazené na stránkách do 10 dnů od
odeslání zálohové/celé platby, kontaktujte nás kvůli vyřešení případného problému.
7) Podrobný program jednotlivých dnů Vám zašleme v týdnu před konáním příměstského tábor.
děkujeme Kazimírka

