Přihláška na letní vodácký tábor RAK 2017
Turnus (zaškrtněte)
I

II

III

Turnus
IV

X

Termín

Cena

Přihlašované dítě
Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Zdravotní pojišťovna

Adresa bydliště
Obec

PSČ

Ulice

Číslo domu

Platba (zaškrtněte)
složenkou

Adresa příjemce: Vodácký klub RAK, Gabčíkova 19/1237, 182 00 Praha 8 - Libeň

bankovním
převodem
tábor hradí
zaměstnavatel

Název podniku

Číslo našeho účtu u Fio je 2701148656/2010.
Použijte variabilní symbol uvedený na složence.
Pokud máte zájem o zaslání faktury na adresu
zaměstnavatele, dejte nám, prosím, vědět
dostatečně dlouho dopředu.

Kontakty na rodiče
Telefony - mobilní, e-mail

Během tábora (pokud je jiný)

Upřesňující informace o táboře zasíláme cca 4 týdny před odjezdem, pokud je možné zaslat je emailem (Word), napište zde e-mailovou adresu:

Poznámky

Pro zajištění úrazového pojištění musíme uvést rodné číslo. Tímto Vás žádáme o souhlas s jeho
zavedením do databáze.
V

dne

podpis

Tuto přihlášku co nejdříve doručte či zašlete na adresu vodáckého turistického klubu RAK.
Rezervace: Účast na táboře je možno telefonicky, emailem nebo poštou rezervovat u admirála
příslušného turnusu. Rezervace je platná do konce dubna. Od začátku května je možné provádět
pouze týdenní rezervace (pokud se s admirálem nedohodnete jinak).

Čestné prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že mi není znám žádný závažný důvod bránící účasti:

............................................................................................................................. ....................................
na letním vodáckém táboře, s jehož programem jsme byli seznámeni.
Upozornění rodičů (léky, zdravotní problémy, individuální požadavky):

V

dne

podpis

Zabezpečujeme úrazové pojištění účastníků tábora.
V případě zrušení objednávky účtujeme následující storno poplatky:
 14 a více dní před začátkem tábora - 5% ceny
 13 až 7 dní před začátkem tábora - 50% ceny
 6 a méně dní před začátkem tábora - 75% ceny
Nedostaví-li se objednatel k odjezdu včas, nebo odstoupí od zájezdu v jeho průběhu, zaplacená
částka se nevrací. Ve výjimečných případech lze dohodnout podmínky storna smluvně.
Příjezd na tábor nebo návrat z tábora mimo společné termíny RAK nehradí. Za zkrácený pobyt na
táboře z důvodů, které nejsou na straně RAKa, se peníze nevrací.
Upozorňujeme rodiče, že není vhodné dávat dětem s sebou na tábor mobilní telefony, jiné
elektronické přístroje, cenné předměty a šperky. Za jejich případnou ztrátu nebo poškození
neručíme, nezajišťujeme dobíjení baterií v průběhu tábora.
Upozorňujeme rodiče, že na našem táboře platí pro děti zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných
návykových látek, a šikanování ostatních účastníků tábora. V případě porušení těchto pravidel může
být dítě vráceno domů před skončením turnusu na náklady rodičů.

