Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Horácké nám. 12
621 00 Brno
IČ: 62156446

Cesta z PEKLa

Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Horácké nám. 12
621 00 Brno
IČ: 62156446

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Příměstský tábor

Příměstský tábor

24. 8. - 29. 8. 2015

Termín:

24. 8. – 28. 8. 2015

Jméno a příjmení:

Místo:

klubovna Pionýr Řečkovice
Horácké náměstí 12, 621 00 Brno

Bydliště vč. PSČ:

Čas:

denně od 9 do 16 hodin; možnost příchodu od 8 hodin

Cena:

1300 Kč pro členy PS, 1500 Kč pro nečleny
platba hotově nebo na účet do 20. Června
č. ú. 2400764340/2010, VS 1506.. a vaše dvojčíslí (pro nečleny
přidělíme po odevzdání přihlášky)
cena zahrnuje: obědy, pitný režim, vstupy, odměny, materiál
potřebný k programu, …
nenastoupí-li dítě na tábor, účtujeme si 400 Kč stornopoplatek

Pro koho:

děti od 6 do 12 let

Stravování:

teplý oběd restaurace Timeout, pitný režim zajištěn,
svačiny si děti nosí samy

Program:

hry, rukodělky, výlety na rozhlednu, doprovodný program
podle počasí

Vedoucí:

manažer: Marie Ludvíková (724 99 22 15, majka@severka.cz)
Anna Štěpánková, Kristýna Růžičková, Aneta Fasorová,
Barbora Tykalová

Přihlášky:

odevzdávejte v klubovně (st, čt mezi 16:30 a 18:30)
do 31. května, nebo poštou na výše uvedenou adresu

S sebou:

svačina, přezuvky, sportovní oblečení, pevná obuv, tužka a
papír, PET láhev

S případnými dotazy se obracejte na manažera akce.

Datum narození:

Kontakty na zákonného zástupce:
Jméno a příjmení:
Mobil / telefon:

E-mail:

Dítě bude přicházet samo
Dítě bude odcházet samo
Úhradu příměstského tábora provedeme

ANO - NE
ANO - NE
HOTOVĚ - NA ÚČET

Uvedené údaje podléhají ochraně v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů
č.101/2000 Sb.
Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor, souhlasím s výší poplatku a dalšími
podmínkami uvedenými v Propozicích tábora. Dle zdravotních záznamů je dítě
schopno zúčastnit se tábora. Dávám provozovateli tábora souhlas s pořizováním foto
a video dokumentace a jejím použitím pro účely propagace činnosti Pionýra, z. s.
Uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Žádost o příspěvek podáme u: ......................................................
Žádáme o zaslání žádosti o příspěvek

ANO - NE

vystavení faktury (přiložte údaje o firmě)
V ............. dne .................

ANO - NE

.............................................
podpis rodičů / zákonného zástupce

