PŘIHLÁŠKA NA CYKLOTÁBOR 2016
Závazně přihlašuji své dítě .................................................................................
narozené dne: .................................... rodné číslo: ...........................................
bydliště: ..........................................................................................................
zdravotní pojišťovna: ................. telefony rodičů:...............................................
e-mailová adresa na rodiče: ...............................................................................
na letní „Cyklotábor České Švýcarsko 2016“ ve Vlčí Hoře ve dnech 30. 6. - 10. 7.
2016. Zavazuji se uhradit účastnický poplatek dle v informacích popsaných podmínek.
U svého dítěte upozorňuji na (zdravotní potíže, braní léků, alergie, neplavec apod.):
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Značka kola: .....................................................

Typ:

kros/trek

horské

Další informace:................................................................................................
Orientační cyklistická zdatnost:

1

2

3

4

5

(1 = fyzicky zdatný a aktivní cyklista; 5 = slabší jedinec a sváteční cyklista)

Jména kamarádů: ...............................................................................................
- Podpisem této přihlášky bere rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte na vědomí všechny informace
vypsané v informacích k táboru. Každý účastník podléhá táborovému řádu, který bude sdělen v první
den konání tábora a jeho nedodržení může být potrestáno až vyloučením z LT. V případě neomluvené
neúčasti zaplatí účastník storno poplatek ve výši nákladů v dané době již vynaložených.
- Svým podpisem níže zároveň poskytuji pořadatelským organizacím souhlas se zpracováním
osobních údajů pro jejich potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zároveň svým podpisem uděluji souhlas k pořizování fotodokumentace a multimediálních záznamů na
dětském táboře za účelem propagace zařízení.
- V případě vážnějších technických poruch na jízdním kole během tábora vyžadujících zásah
odborného servisu rodič podpisem této přihlášky stvrzuje, že náklady s opravou spojené uhradí při
převzetí dítěte nebo nejdéle do jednoho měsíce od skončení tábora.
- Souhlasím s uveřejněním jména svého dítěte včetně věku na internetové stránce (www.ddmul.cz)
s informacemi k táboru (vhodné pro informovanost příp. dalších zájemců):
ano
ne

V Ústí nad Labem, dne:..............................
............................................
podpis rodiče
Přihlášku odevzdejte co nejdříve! O jejím přijetí budete vyrozuměni. Kapacita míst je omezená.
Dříve odevzdaná přihláška má přednost! Odevzdání této závazné přihlášky NENÍ vázáno na okamžité zaplacení celého
účastnického poplatku za tábor. Je však nutné dodržet termíny zaplacení zálohy a doplatku za tábor.

