PIONÝRSKÁ SKUPINA „HRANIČÁŘ“ ČERVENÁ VODA

PŘIHLÁŠKA
k pobytu dítěte na letním pionýrském táboře

Větrník u České Skalice od 14. 7. do 28. 7. 2018
Hlavní vedoucí: Martin Šidlík,
CTH: Prázdniny s Prstenem (Zbyněk Liška)
Jméno:

Příjmení:

Navštěvuje třídu:

Zdrav. Pojišťovna:

Narozen:
č:

Bydliště:

PSČ:

Velikost trička (XS,S,M,L, XL): …………………
Místo předání: Červená Voda

Variabilní S. :
Kameničná/Žamberk

Brno

Osobně na tábor

Jiné místo převzetí, pouze po domluvě s Hlavním vedoucím.
Údaje o rodičích (zákonných zástupců dítěte):
jméno a příjmení

telefon

e-mail

1
2
Telefon (adresa) rodičů nebo zákonných zástupců dítěte v době konání tábora:
Svěření dítěte v průběhu tábora:
pouze rodičům (zák. zástupce)

pouze matce

pouze otci

kterémukoliv rodinnému příslušníkovi, staršímu 18 let

Přihlášený (jeho zákonný zástupce) dává svým podpisem souhlas s tím, že pořadatel může
uvedené osobní údaje použít při zpracování agendy související s LPT v souladu se zákonem č.
101/2001 Sb. „0 ochraně osobních údajů”. Dále svým podpisem dává souhlas, že během činností
na letním táboře bude pořizována fotodokumentace, která bude využita k propagaci našeho LPT v
tiskové a elektronické podobě.
Pozor! Pokud potřebujete potvrzení o účasti dítěte na ozdravném pobytu (tedy na
našem letním táboře), označte to v rámečku křížkem.
Pionýr z, s. Pionýrská skupina Hraničář
56161 Červená Voda
www.pshranicar.cz, info@pshranicar.cz

razítko pořadatele

podpisy rodičů (zákonných zástupců)

Jestliže bude na pobyt dítěte přispívat zaměstnavatel, potvrďte prosím zde:
Adresa plátce faktury:

razítko zaměstnavatele (odbor. Organizace)

podpis odpovědného pracovníka

Ponechá si účastník LT
Pokyny k úhradě:

Celková částka za 15 dní pobytu činí
Pro druhého a další sourozence
Pro členy PS Hraničář

3200,- Kč.
3100,- Kč
3000,- Kč

POZOR: Úhradu je možné provést převodem z Vašeho účtu na náš účet, který je veden u
Poštovní spořitelny pod číslem 189093801/0300 nebo složit na kterékoliv pobočce Poštovní banky
pomocí naší předtištěné složenky, kterou si lze vyžádat.
Pokud budete provádět platbu pro sourozence, stačí jeden bankovní příkaz nebo jedna
složenka. Vždy ale musí být uveden variabilní symbol jednoho ze sourozenců.
Ať použijete jeden či druhý způsob platby, je nutné uvést:

Variabilní symbol, který pro Vás je: 13DDMMRR
(13 a čísla z data narození den DD, měsíc MM, rok RR (31. 12. 1966 > 13311266)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.
Jestliže bude přispívat na pobyt dítěte zaměstnavatel (odborová organizace), na základě platných
směrnic o konání letních táborů zasílá plátce celou rozpočtovanou částku. Podíl rodičů si vybere na
pracovišti.

Poznámky:
V případě požadované faktury pro příspěvkovou organizaci pošlete řádně vyplněnou přihlášku na
adresu:
Mgr. Fojtík František,
Základní škola v Červené Vodě, PSČ 561 61. (tel. 465 626 220)
Jinak na adresu

Martin Šidlík
Viničné Šumice 26, PSČ 664 06
mobil: 736 659 900

Základní informace najdete na www.pshranicar.cz,
Podrobnější informace o našem běhu (vedoucí, instruktoři ap.) můžete nalézt v menu na skupinových
stránkách pod názvem „Větrníci“ nebo přímo na stránkách www.vetrnik.griston.net.
O táborech naší skupiny jsou informace na www.pshranicar.cz

Tábory naší PS Hraničář jsou zapojeny do akce Opravdu dobrý tábor.
Informace najdete na internetové stránce www.dobrytabor.cz.

