
Léto s angličtinou a sportem

 P ř i h l á š k a   d í t ě t e

Jméno: ……………………………………………. Příjmení: …………………………………………………….

*) Rodné číslo: ……………………………………. *) Zdravotní pojišťovna: ………………………………..
*) Adresa trvalého bydliště:.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
*) Údaje nutné pro uzavření pojištění dítěte. Bez těchto údajů nebude dítě pojištěno.

Kontakt na rodiče (mobilní telefon v době konání kursu): 

1. Matka: …………………………………………………………...........................................................

2. Otec: ……………………………………………………………………………………………………….…………

E-mailový kontakt: ………..............................…………………………………………………..……….....

Termín kursu (označte křížkem)
   19. 8. – 23 8. 2019
  26. 8. – 30. 8. 2019

Úroveň angličtiny: 
  začátečník   mírně pokročilý (2-3 roky angličtiny)  středně pokročilý ( 3 roky AJ)

Specifika, upřesnění: ………………………………………………………………...........................................................
Ročník školy, do kterého půjde dítě po prázdninách: ....................................

Zdravotní, dietní a jiná omezení: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uveďte prosím, pokud Vaše dítě bere léky nebo má jiná zdravotní omezení. V případě, že dítě dodržuje určitou dietu, prosíme o upřesnění. Domluvíme se s Vámi 
na individuálním řešení stravování pro Vaše dítě.

Cena: 
1.turnus (19. 8. – 23 8. 2019) – 3.100 Kč (Při platbě do 15.6.2019 je cena 2.900 Kč.)
2.turnus (26. 8. – 30. 8. 2019) – 3.400 Kč (Při platbě do 15.6.2019 je cena 3.200 Kč.)
Cena zahrnuje celodenní program, odborné lektory na angličtinu a sport, stravování a pitný režim, pojištění. 
Příslušnou částku zašlete na účet: 670100-2209667382/6210 (mBank), VS 20192019, jméno dítěte napište do zprávy pro příjemce.
(Storno podmínky: do 30.6.2019 bez storno poplatku, do 31.7.2019 storno poplatek 500 Kč, dále do začátku kursu 1000 Kč). Přihláška je platná až po uhrazení 
poplatku. 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:
Zákonný  zástupce  dítěte  prohlašuje,  že  byl  seznámen  se  všemi  bezpečnostními  a  ostatními  pravidly  kursu,  zejména  pak  s  Provozním  řádem  kursu  Léto
s angličtinou a sportem a poučil své dítě o tom, že je povinno uposlechnout pokyny lektorů, instruktorů a dalších osob zabezpečujících kurs.
Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání kursu, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na kursu, jsou zcela
soukromou záležitostí. Jedná se zejména o aktivity před počátkem a po ukončení denní organizované činnosti kursu. Za takové jednání a jeho případné následky
nenese pořadatel kursu žádnou odpovědnost.
Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že je srozuměn se všemi podmínkami účasti na kursu a souhlasí s tím, aby se dítě daného kursu účastnilo. Zákonný zástupce
byl informován, že kurs je úrazově pojištěn.
Ochrana osobních údajů:
Zákonný  zástupce dítěte souhlasí  s tím, aby pořadatel kursu evidoval  osobní  údaje  dítěte poskytnuté mu v souvislosti  s účastí  na tomto kursu.  Souhlas  se
výslovně  vztahuje  i  na rodné číslo  dítěte.   Zákonný  zástupce dále  prohlašuje,  že  byl  informován  o tom,  že  poskytnuté osobní  údaje  dítěte  budou pouze
evidovány, aniž by byly dále zpracovávány, zpřístupňovány či poskytovány třetím osobám.
Zákonný zástupce dítěte souhlasí s umístěním fotografií z kursu na internetových stránkách pořadatele a v propagačních materiálech JŠ English Line.

Podpis rodiče: ………..………………….…… /nástupní den tábora

Datum: ………..………………….……


