KONDIČNĚ - PLAVECKÉ
TERMÍN AKCE:

14. – 21. 8. 2021 (sobota – sobota)

MÍSTO KONÁNÍ:

Restaurace – Penzion Stadion
Bystřice nad Olší 1020, okr. Frýdek - Místek

ROČNÍK NAROZENÍ:

2008 – 2012 (pro děti narozené v tomto období)

POČET DĚTÍ:

max. 30

CENA:

3 500 Kč

DOPRAVA:

autobusem

PROGRAM AKCE:

nabírání fyzické kondice, 1 – 2x denně plavecké tréninky, hry,
soutěže, teambuilding, zábava

STRAVA:

5x denně + pitný režim

VEDOUCÍ AKCE:

Mgr. Eva Lípová

KONTAKT:

728 221 847, evix25@gmail.com

POZNÁMKA:

Soustředění je určeno pro děti, které jsou zvyklé jezdit samy
na tábory/soustředění a vydrží bez pláče a rodičů 7 dní .

Storno poplatky:
Pořadatel (Plavecký klub Nový Jičín, z. s.) si vyhrazuje právo zrušit soustředění v případě, že se nemůže
uskutečnit z důvodu epidemiologické situace v ČR nebo z důvodu malého počtu přihlášených dětí (10).
V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět.
V případě zrušení účasti ze strany zákonného zástupce dítěte mohou být ze strany pořadatele
nárokovány tyto storno poplatky:





zrušení účasti 21 dnů a více před začátkem soustředění – 0%
zrušení účasti 14 – 20 dnů před začátkem soustředění – 25% z celkové ceny
zrušení účasti 7 – 13 dnů před začátkem soustředění – 50% z celkové ceny
zrušení účasti méně než 7 dnů před začátkem tábora – 100% z celkové ceny

Zrušení účasti dítěte na soustředění je možné pouze písemně (email vedoucí akce). Najde-li
dítě/zákonný zástupce za sebe (dítě) náhradníka, storno se neplatí.
Storno poplatek se nehradí také v případě závažných rodinných důvodů či nemoci účastníka (nutno
doložit lékařskou zprávou).

ZÁVAŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PKNJ 2021
PŘIHLÁŠKU PROSÍM VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

1. OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA AKCE:
Jméno a příjmení:
……………………………………………………………...........................................................
Adresa:
…………………………………………………………………………………………………...
Datum narození:
…………………………………………………………………………………………………...
Zdravotní pojišťovna:
……………………………………………………………………………………………….......

2. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: (stačí jeden)
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………………….......
Adresa:
……………………………………………………………………………………………………………
Mobil:

…………………………………………………………………………………………………...
Email:

…………………………………………………………………………………………………...
PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁVEJTE POUZE NA EMAIL:

evix25@gmail.com

TERMÍN UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK:

1. června 2021

DATUM VYPLNĚNÍ:

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

……………………....

………………………………………..

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a souhlasím se storno podmínkami
uvedených v tomto plakátu.
Organizátor akce se zavazuje, že uvedené údaje použije pouze pro organizaci letního
soustředění.

