PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
LUDVÍKOVI V PATÁCH
aneb

může se Ludvík setkat … s králem?
Účastníci:

žáci 4. až 9. ročníku, skupina 15 - 24 dětí samostatně pro 4. až 6. ročník a 7. až 9. ročník

Místo:

11. Základní škola Zlín - Malenovice, Tř. Svobody, Zlín

Program:

denně od 08:30 do 16:30 hod.; od pondělí do pátku, pět pracovních dnů

Termíny:

ZL1 (4. až 6. ročník): 29. 06. - 03. 07. 2020;

Cíl:

Představení vybraných pravidel chování interaktivní formou v podobě her, improvizací, audio a
video ukázek, soutěží a dalších aktivit.

Zajištěno:

3 - 4 dospělé osoby po celou dobu (jedna na max. 6 dětí), jedna se zdravotnickým minimem
Hygienické podmínky dané příslušnými úřady v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.
Zdravotní připojištění účastníků.
Denně pitný režim, dopolední a odpolední svačina, oběd (z toho 1 x tříchodový oběd).
V rámci programu vstupy a doprava.

Podmínky:

Závazná přihláška a cena uhrazená ve stanoveném termínu. Prohlášení zákonného zástupce, kopie
kartičky pojištěnce (bude žádáno před zahájením)

Cena:

2.985,- Kč za účastníka

ZL2 (7. až 9. ročník): 20. - 24. 07. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘÍHLÁŠKA - NÁVRATKA
Termín tábora:
Přihláška:

□ ZL1: 29. 06. - 03. 07. 2020

□ ZL2: 20. - 24. 07. 2020

Závaznou přihlášku, prosím, v podobě fotokopie (scanu) zašlete elektronicky na adresu
info@regiopotokol.cz.
Přihláška bude poskytovatelem závazně potvrzena po úhradě ceny. Případná úhrada po termínu
nezakládá zájemci nárok na účast. Při zamítnutí účasti bude pozdní úhrada vrácena v plné výši.

Platba:

Číslo účtu: 269532755/0300. Platbu, prosím, proveďte následujícím způsobem:
pro ZL1 nejpozději k datu 08. 06. 2020, vs: 2906, poznámka: ZL1_příjmení
pro ZL2 nejpozději k datu 22. 06. 2020, vs: 2007, poznámka: ZL2_příjmení

Storno podmínky: V případě, že zájemce od závazné přihlášky odstoupí:
pro ZL2 do 03. 07. 2020 činí storno poplatek 1.000,- Kč
pro ZL1 do 18. 06. 2020 a pro ZL2 do 10. 07. 2020 činí storno poplatek 2.000,- Kč
pro ZL1 po 18. 06. 2020 a pro ZL2 po 10. 07. 2020 činí storno poplatek 100% ceny
ze závažných zdravotních důvodů mohou být storno podmínky upraveny po ukončení tábora
V případě zamítnutí účasti pro nedoručení Prohlášení zákonného zástupce či kopie Kartičky
pojišťovny před zahájením tábora činí storno poplatek 100 % ceny.
ÚČASTNÍK:
Jméno a příjemní: ………………………………………………………………………

Ročník narození: …………………………………………

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Svým podpisem stvrzuji závazné přihlášení mého dítěte na příměstský tábor a souhlas s cenou a storno podmínkami.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………

Tel.:

…………………………………………………….

Datum:

………………………… ve: ………………………………

Podpis:

…………………….……………………………..

kontakt:

Peter Hunák, peter.hunak@regioprotokol.cz, tel.: 731 555 123

ZL1, ZL2

