


Termín : _______________________________________________________________________



Meno a priezvisko dieťaťa: __________________________________________________



Dátum narodenia: _________________________________________________________



Bydlisko : ____________________________________



Meno rodiča : _______________________________ @ e-mail : _____________________



domov : _______________________________ do práce : ________________________



Poznámky : _____________________________________________________________
Dieťa
Dieťa
Spôsob platby

PSČ : ___________________

má / nemá cestovný pas.
môže o .......h / nemôže odchádzať samostatne domov.
hotovosť / bankový prevod
/Nehodiace preškrtnite /

Prihláška je platná po predložení dokladu o zaplatení poplatku za denný tábor minimálne 4 pracovné dni pred nástupom do
DT. Cena DT sa skladá z dvoch častí: manipulačný poplatok vo výške 5,- € /nevracia sa/ + poplatok za tábor /podmienky
vrátenia sú súčasťou tejto prihlášky/.

Storno podmienky :

- min. 5 pracovných dní pred nástupom – vracia sa suma za DT bez manipulačného poplatku
- v prípade ochorenia ( na základe lekárskeho potvrdenia ) sa vracia aktuálna čiastka
- v ostatných prípadoch sa poplatok nevracia.
Rodič svojím podpisom potvrdzuje že akceptuje príchod dieťaťa do DT medzi 7.30 – 8.00 hod.
V prípade nedodržania tohto príchodu berie za dieťa zodpovednosť.

Súhlasím,



aby prípadné foto a videodokumentácia z činnosti DT bola zverejnená na internetovej stránke staré
mesto, prípadne v printových médiách a použitá pre potreby SCKaV Gaštanová 19
s použitím osobných údajov svojho dieťaťa pre potreby SCKaV Gaštanová19

Dňa : _________________________

Podpis: __________________________

.......................................................................................................................................................
ČESTNÉ VYHLÁSENIE RODIČA (odovzdať v deň nástupu)
Vyhlasujem, že dieťa ........................................................................ je t.č. zdravé a môže sa zúčastniť
DT bez obmedzenia – s obmedzením _________________________________________________
Beriem na vedomie, ak sa počas DT zistí, že moje vyhlásenie nie je pravdivé, dieťa bude musieť DT
opustiť bez nároku na vrátenie poplatku.
Dátum:

Podpis:

Dieťa pri nástupe do DT musí mať: plecniak, prezuvky, preukaz poistenca (kópiu), vreckové na príp. použitie WC. Dieťa nesmie
nosiť ostré a inak nebezpečné predmety. Cenné predmety si dieťa berie na vlastnú zodpovednosť.
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