INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ - MŮJ PRVNÍ TÁBOR 2019
DĚTSKÝ TÁBOR KAZIMÍRKA
Kazimírka z.s., Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, IČO 27034615
tabor@kazimirka.cz, www.kazimirka.cz

Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové/celé platby.
1) Přihlásit dítě/děti na letní tábor můžete:
- prostřednictvím vyplněné a odeslané elektronické přihlášky přímo na webových stránkách www.kazimirka.cz
- zasláním naskenované přihlášky s podpisem na email tabor@kazimirka.cz
- zasláním vytištěné přihlášky obyčejnou poštou, osobně na adresu: Kazimírka, Fryčovická 462, 199 00 Praha 18
2) Kolonka Ubytování: Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/kamarádkou či sourozencem, musí
být stejného pohlaví, máte možnost napsat svůj požadavek. Ubytováni mohou být společně i sourozenci s větším
věkovým rozdílem.
Kolonka Oddíl: Chcete-li aby Vaše dítě bylo v oddíle s kamarádem/kamarádkou/sourozencem, prosíme o
respektování věkové hranice do tří let. Děti jsou rozdělovány do oddílu podle věku.
Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale označte nejvíce žádaného kamaráda, kamaráda na prvním místě.
Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek !
3) Platba: Zálohu ve výši 50% z celkové ceny tábora nebo plnou cenu (1.,2.,5.,6.turnus 3190 Kč,
3.,4.turnus 3890 Kč) je třeba uhradit, do 10 dnů od odeslání přihlášky, bankovním převodem na účet
2600485872/2010.
Pokud jste zvolili zálohu a doplatek, je termín splatnosti doplatku ve výši 50% do 31.5.2019.
V případě potřeby je možné se dohodnout na jiném platebním kalendáři nebo rozložení částek.
Při platbě vždy uveďte:
 specifický symbol pro konkrétní tábor:



214 – 1.turnus; 215 - 2.turnus; 216 - 3.turnus; 217 – 4.turnus, 218 - 5.turnus; 219 - 6.turnus

variabilní symbol - rodné číslo dítěte bez lomítka,
poznámku - jméno dítěte a turnus letního tábora.

4) V rámci přihlášení na letní tábor zajišťujeme možnost pojištění stornopoplatků pro zrušení tábora a úrazové
pojištění u pojišťovny Allianz. Podrobné informace najdete přímo na webových stránkách Ke stažení odkaz Cestovní
pojištění Allianz. Cena pojištění stornopoplatků pro 1., 2., 5., 6. turnus je 102 Kč a pro 3.,4. turnus je 125 Kč. Cena
úrazového pojištění je 56 Kč. V případě zájmu je třeba pojištění zaplatit spolu s 1. platbou!
5) V případě objednání táborového trika 2019 - Hobbit, věnujte pozornost obrázku s vizualizací a výběru správné
velikosti. Velikost ušitých trik se liší od velikostí v obchodech. Tabulku najdete na www.kazimirka.cz v sekci Ke
stažení odkaz Táborové triko 2019. Částku 220 Kč můžete poslat společně se zálohou nebo s doplatkem, nejpozději
však do 31.5.2019.
6) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, je třeba napsat do přihlášky nebo následně zaslat emailem
fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, fakturovanou částku a kam máme fakturu zaslat).
7) Místo na táboře je rezervováno, v případě volného místa, 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 (https://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 se Vám potvrzení nezobrazí na webových stránkách do 10 dnů od odeslání zálohové/celé platby, kontaktujte
nás kvůli vyřešení případného problému.
8) Podrobné informace k odjezdu spolu s lékařským potvrzením a prohlášením rodičů (bezinfekčností) budou
zaslány 4 týdny před odjezdem na tábor. Tyto formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách.

