
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Letní dětský tábor - Ředkovec - 2023

Pořadatel tábora: Tábor pro radost z.s., Dašická 1752, Pardubice, PSČ: 530 03, IČ: 07505515

Termín tábora: sobota 1. 7. 2023 - pátek 14. 7. 2023

Cena tábora: 7 600 Kč

Příjmení a jméno dítěte:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště ulice a č.p.:

město:

Jméno matky: Telefon:

Jméno otce: Telefon:

Kontaktní e-mail na rodiče:

Sdělení rodičů pracovníkům tábora:

Alergie dítěte:

Nosí dítě korzet? Jaký, na kolik hodin?

Plave?

Povahové vlastnosti a zájmy:
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Prodělalo dítě 

nějaké operace?

PSČ:

Datum narození:
Důsledně dbáme na ochranu osobních údajů. Proto 

od letoška nevyžadujeme uvádění rodného čísla 

dítěte.

Jiné zdravotní informace:



Chce-li být dítě v oddíle s kamarádem/kamarádkou, uveďte prosím jeho jméno.

(Budeme se snažit k tomuto přihlédnout při rozdělování dětí do oddílů, ale upozorňujeme,

že nikdy nelze na 100% vyhovět všem požadavkům.)

Doprava dítěte do tábora a z tábora (zaškrtněte vybranou možnost):

VLASTNÍ 

DOPRAVA

AUTOBUS 

PRAHA

AUTOBUS 

PARDUBICE

Cesta na tábor

Cesta z tábora domů

Časy příjezdu na tábor a odjezdu z tábora a místa odjezdu autobusů Vám zašleme před táborem.

Platba: Rezervační zálohu 1000 Kč zašlete na níže uvedený účet do 30 dnů od přihlášení dítěte.

Doplatek ceny tábora prosím uhraďte nejpozději do 15. 5. 2023 na stejný účet č.: 

2001527882/2010
Do předmětu platby (zpráva pro příjemce platby) prosím napište jméno a příjmení dítěte.

Úhradu ceny tábora je možné rozvrhnout po domluvě s námi do více plateb.

Pokud budete tábor platit prostřednictvím zaměstnavatele či odborové organizace,

uveďte prosím údaje pro fakturaci - fakturu vystavíme na základě následujících údajů.

Název a adresa organizace:

IČ organizace:

Kolik Kč a kdy máme fakturovat:

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na mail: taborproradost@gmail.com

Nebo poštou na adresu: Tábor pro radost z.s., Dašická 1752, 530 03 Pardubice

Podpis alespoň jednoho z rodičů:

Kontakty:
pořadatel tábora: Tábor pro radost z.s., Dašická 1752, Pardubice, taborproradost@gmail.com
statutární zástupce: Michal Jeníček, 777 335 029, jenicemi@seznam.cz
hlavní vedoucí tábora: Hanuš Hanslík, 605 281 424, hanus@hanslikovi.com
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(pokud část ceny uhradíte sami přímo)

Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte je storno poplatek v době kratší než 60 dnů před začátkem tábora 50% z ceny, v době 

kratší než 30 dnů je poplatek 70% z ceny, 3 dny před odjezdem 100%. Při dřívějším odhlášení nebo při odhlášení ze závažných 

zdravotních důvodů a při současném předložení lékařského potvrzení je storno poplatek pouze 100 Kč.

mailto:taborproradost@gmail.com

