Přihláška
Vypsat vybraný termín:.................................
Celková cena 4.900,- Kč

1) Osobní údaje účastníka

Variabilní symbol (prvních šest čísel rodného čísla dítěte):

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Ulice a číslo domu:

Datum narození:

Pořadatel tábora
Spolek
„Ranč Dubská Hajnice“
Zvěřetice 16, 384 11 Netolice
Tel: 777 078 097
IČO:01306481
Email: rancdubskahajnice@seznam.cz
Web: www.rancdubskahajnice.cz
Bankovní spojení: 3068963309/0800

Státní příslušnost

Jméno a příjmení otce:

Obec, město:

PSČ:

Kontaktní telefon:

E-mail:
Poznámka:

2. Osobní údaje rodičů (pouze pokud se jedná o nezletilé)
Telefon domů:

Trvalé bydliště otce:

Mobilní telefon:

Název a adresa zaměstnavatele:

Telefon do práce:

Jméno a příjmení matky:

Telefon domů:

Trvalé bydliště matky:

Mobilní telefon.

Název a adresa zaměstnavatele:

Telefon do zaměstnání:

Zdravotní pojišťovna
účastníka:

3. Zdravotní pojištění účastníka
Číslo pojištění:
Druh pojištění:

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím
takové údaje, na které bychom měli brát ohled: např. omezení v běhu, pomočování, alergické reakce, jiné
zdravotní komplikace)

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby se výše uvedená osoba
zúčastnila letního tábora a její údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů pro vnitřní potřebu provozovatele.
Podpis…………….

4. poučení
Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Během pobytů budou účastníci moci poznávat
sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Hlavním bodem je zde
jezdecké soustředění, tzn.zdokonalit se v jízdě na koni, a toto téma je nejdůležitější bod celého pobytu. Po
celou dobu pobytu bude kladen důraz na učení se sebereflexí, vzájemné pomoci, spolupráci, kamarádství.
Účast na táboře předpokládá, dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů
vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit závažné přestupky, po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní
náklady účastníka.
Prohlášení:
Přihlašuji své dítě/sebe závazně na tábor(zaškrtněte) a souhlasím s cílem táborovým řádem a programem tábora.
Budu respektovat instrukce pořadatele.
Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného nástupního listu (vč. Potvrzení od lékaře) nebude účastník na
tábor přijat.
Prohlašuji, že jsem byl/a dnešního dne seznámen/a s Provozním řádem Ranče Dubská Hajnice a Řád jezdeckého
pobytu "soustředění" s jehož obsahem bez výhrad souhlasím a zavazuji se ho dodržovat
Byl/a jsem seznámen/a a jsem srozuměn/a s možným rizikem úrazu při ošetřování, pomocných pracích, výcviku,
jízdě na koních, saních, v kočáře, skijöringu a veškerých dalších činnostech provozovaných na Ranči Dubská
Hajnice
Tyto výše uvedené činnosti budu provozovat na vlastní nebezpečí
Nesu odpovědnost za škody, které případně způsobím v areálu Ranče Dubská Hajnice
Byl/a jsem seznámen/a s momentální připraveností a charakterem ustájených koní
Byl/a jsem upozorněn/a na bezpečnostní pokyny s výše uvedenou činností související,
Zvláště pak na použití bezpečnostní přilby, ochrany páteře (bezpečnostní vesty,páteřáky) a vhodné obuvi – bez
ochranných pomůcek nebude nikdo přijat na tábor.

V ………………. Dne ……………………. Podpis rodiče /ů/………………………….
5) Poučení o platbě
Možnosti platby:
1. Po přijetí přihlášky vám bude vystavena zálohová faktura na částku 2.000,- Kč. Dříve neposílejte
zálohy
2. Doplatek se hradí až při nástupu na tábor.
3. Celkovou fakturou pro zaměstnavatele v případě jeho příspěvku
Storno poplatky
●
Do 31. 5. 2015 činí stornopoplatek 700 Kč.

●
●
●
●

Do 30. 6. 2015 činí stornopoplatek 1.400 Kč
Po 30. 6. 2015 činí stornopoplatek 2.000 Kč.
V den nástupu na tábor nelze uplatňovat nároky na vrácení peněz.
Zdravotní problémy, které se vyskytly nečekaně a těsně před nástupem na tábor, budou řešeny jako běžný stornopoplatek.
Případně je možné se domluvit individuálně, například na změně termínu pobytu dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k
nepředvídané události. Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění, přestože
není podmínkou. Spolek Ranč Dubská Hajnice má pojištění: u Kooperativy
Slevy pro letošní rok nnabízíme, z důvodu rozšíření aktivit a placení jiných trénerů!!!!
Nástupem účastníka na tábor, ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

